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

www.nchsoftware.com/photoeditor/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 PhotoPad Fotoredigeringsprogrameller 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/photoeditor/sv/support.html
www.nch.com.au
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Om PhotoPad
Införandet 

PhotoPad är en lättanvänd applikation för att arbeta med och redigera foton. Med PhotoPad 
kan du beskära, rotera, justera färger, göra collage och mycket mer. 
PhotoPad är utformad för att vara snabb och enkel, samtidigt som kraftfulla funktioner som 
icke-förstörande redigering. 
Funktioner 
Med PhotoPad kan du: 
● Beskär
● Rotera
● Räta ut
● Skala
● Flip
● Brighten/darken
● Justera färger
● Skärpa
● Ta bort röda ögon och blemmor
● Tillämpa specialeffekter
● Ångra eventuell ändring
● Skapa collage och mosaiker
● Spara i olika format
● Skriva ut
● Och mer...
PhotoPad har också NCH programsvit integration och avancerad icke-förstörande 
redigering. 
Systemkrav 
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 
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Huvudfönsterreferens
Verktygsfältet  

Huvudverktygsfältet är uppdelat i ett antal kategoriserade flikar. 
● Fil - Öppnar en gemensam filmeny, för öppning, sparande och stängning PhotoPad.
● Hem - För vanliga operationer som att öppna, spara, skriva ut, skanna och skaffa en 

bild från en TWAIN-enhet, skärmbild eller webbkamera. 
● Redigera  - För grundläggande bildoperationer, som Beskärning, Vänd, Ändra storlekell

er roterar bilden.
● Välj - För att välja ut delar av bilden med olika Markeringsverktyg. 
● Färg - För färgjusteringar som att ändra Ljusstyrka, Kontrast , Nyansoch Mättnad av 

bilden.
● Filter - För tillämpning av förinställda filter till din bild för extra effekter.
● Effekter  - För att skapa lager som utför specialeffekter, till exempel oskärpa eller skärpa

● Verktyg - För att utföra olika uppgifter som att skapa en Panorama, rita lager, text lager
Överlägg bild. 

● Retuschera - För verktyg för fotoretuschering, t.ex. Brusreducering och 
borttagning av redeye.

● Dela  - Visa och dela dina bilder till vänner och familj med hjälp av sociala medier eller 
e-post och lagring.

● Suite - För export av dina bilder till en rad NCH-program.
Verktygsfältet innehåller också hjälpdokumentationen för PhotoPad. Hjälpikonen finns 
längst till höger i verktygsfältet och toppmenyn. Klicka direkt på ikonen för att öppna 
hjälpfilerna, eller klicka på hjälpmenyalternativet på toppen för att visa de olika 
hjälpämnena. 

Miniatyrläsare 
Varje öppen Projekt visas som en miniatyr (liten bild) av projektet. Ett projekt kan väljas 
genom att klicka på det. Ett projekt kan avslutas genom att klicka på den X stänga knappen 
på miniatyren. Högerklicka på miniatyren för fler alternativ. 
Klicka på fältet ovanför miniatyrwebbläsaren för att expandera och komprimera kontrollen. 

Visningsbild för arbetsyta  
Detta är visningsområdet för det aktuella projektet, och utgör det största området i 
PhotoPad-fönstret. Den innehåller duken, där det kombinerade resultatet av alla de lager  i 
ett projekt visas. Högerklicka i visningsområdet för fler alternativ. 
Zoomkontroller finns längst ned till vänster i fönstret. En förinställd zoomningsnivå väljs 
genom att du klickar på nedrullningsdroptrutan zoom bredvid procentvärdet. En anpassad 
zoomnivå kan väljas genom att klicka på knapparna zooma in/zooma ut intilliggande. 
Zoomning kan också uppnås genom att använda musen scroll-wheel med markören över 
bilden. 

När du zoomas in kan visningsregionen rullas med hjälp av rullningslisterna längs sidorna 
på canvasvisningsvisningen, eller genom att dra med den mellersta musknappen. 

Panelen Effekter historik och lager 
En förklaring av lagerkonceptet finns i Koncept: Lager avsnittet i denna manual. 
I det högra sidofältet visas listan över lager i det aktuella projektet. Med hjälp av den här 
panelen kan lagren väljas, göras synliga/osynliga, omordnade eller borttagna. 
● Lager beställning 

Lager är beställda uppifrån och ned. Bilder och text kommer att placeras ovanpå 
varandra i den ordning som visas på panelen Effekterhistorik och lager. Effekter och 
färgjusteringslager kommer också att tillämpas i den här ordningen. 
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Om du vill ändra ordningen på befintliga lager klickar du och drar ett lager på 
panelen Effekter historik och lager och släpper det i en ny position. 

● Synlighet 
Ett lager är synligt antingen när det är markerat, eller när ett lager efter att det har 
markerats. När du markerar ett lager i historiklistan kommer lagren efter den att 
döljas tills ett lager nedåt i listan markeras eller ett nytt lager läggs till. 

● Borttagning 
Om du vill ta bort ett lager klickar du på krysset till höger om lagernamnet. Om ett 
lager tas bort av misstag kan det alltid återställas med Hjälp av Ångra (Ctrl+Z). 

Lageregenskaper  
Det lager som för närvarande är markerat kommer att expanderas för att visa egenskaperna 
för det lagret. Till exempel när en text lager är markerad expanderas panelen för att visa 
kontroller för ändring av teckensnitt, färg eller justering av texten. 
Många lager kommer att ha en återställningsknapp i sin panel, vilket kommer att återställa 
egenskaperna för lagret till standardvärdena. 
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Kortkommandon
I följande lista visas genvägar för de vanligaste uppgifterna som används i PhotoPad: 
● Ny bild Ctrl+N
● Öppna fil Ctrl+O
● Spara Ctrl+S
● Spara som Ctrl+Skift+S
● Stäng projekt Ctrl+W
● Växla till nästa projekt Ctrl+Tabb
● Växla till föregående projekt Ctrl+Skift+Tabb
● Skriva ut Ctrl+P
● Ångra Ctrl+Z
● Gör om Ctrl+Y
● Ta bort Ta bort
● Välj alla Ctrl+A
● Invertera markering Ctrl+I
● Expandera markering Ctrl+E
● Val av kontrakt Ctrl+T
● Val av fjäder Ctrl+F
● Avmarkera alla Ctrl+D
● Öka penselstorlek ]
● Minska penselstorlek [
● Klipp Ctrl+X eller Skift+Ta bort
● Kopiera Ctrl+C
● Klistra in Ctrl+V eller Skift+Infoga
● Zooma in Ctrl+Num +
● Zooma ut Ctrl+Num -
● Anpassa till Visa Ctrl+Num 0
● Visa hela skärmen F11
● Hjälp Dokumentation F1
● Avsluta Alt+F4
● Visa fullständig meny Alt
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Alternativ - Allmänt
Alternativ-dialogrutan nås genom att välja Alternativ från antingen Menyn Verktyg eller Flike
n Verktyg . Den första fliken är Allmänt fliken alternativ. 

Visa välkommend dialog vid start  
Om den här checkboxen är markerad, visas Välkommen till PhotoPad dialog kommer att 
visa vid start, frågar dig hur du skulle vilja börja och ger dig alternativ för att öppna en ny fil, 
skapa en ny tom bild, eller att skapa ett collage. 

Fråga om att spara bilder med lager som PhotoPad Projects på nära 
Om den här kryssrutan är markerad uppmanas du att spara bilder med mer än ett lager 
som .ppp när du stänger PhotoPad. 
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Alternativ - Metadata
Alternativ-dialogrutan nås genom att välja Alternativ från antingen Menyn Verktyg eller Flike
n Verktyg . Den Metadata är den andra fliken i dialogrutan Alternativ. 

Metadata 
Bild Metadata innehåller relevanta detaljer om en bild. Vissa metadata genereras 
automatiskt av enheten som tar bilden, medan vissa metadata kan ställas in. 
Standardmetadata kan redigeras på den här fliken: 
● Kommentar är allmänna anmärkningar.
● Redigerad av är namnet på fotoredigeraren / konstnären.
● Kodad av anger programvaran som bearbetade bilden.
● Upphovsrätt inkluderar helst fotografen och fotoredigeraren med året då fotot togs. 

Exempel: Copyright, [Fotografens namn], [Redaktörens namn], [År]. Alla rättigheter 
förbehållna.
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Sök efter program
Den Dialogrutan Sök kan användas för att söka efter olika funktioner och verktyg i PhotoPad. 

Hitta effekt eller verktyg 
Skriv ett nyckelord som du vill hitta. 

Sökknapp 
Klicka på knappen för att börja söka. 

Sökresultat 
Alla relaterade objekt till sökordet visas här. Sortera kolumnerna genom att klicka på 
kolumnrubrikerna. Klicka på ett objekt för att automatiskt använda det och veta var du ska 
komma åt det. 
● Drag - Namn på effekt, filter eller verktyg.
● Plats  - Funktionens plats i PhotoPad.
Sök mer på hjälpsidor 
Om du klickar på länken omdirigeras du till webbläsaren och tillåter onlinesökning på 
hjälpsidor. 
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NCH-programsvit
Detta är ett användbart sätt att bläddra i all programvara som finns från NCH Software
Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa 
produkten. Därifrån kan du prova på produkten och det kommer att ladda ner och installera det 
för dig att prova. Om du redan har produkten installerad så kan du klicka på "Kör det nu" och 
programmet kommer att lanseras för dig.

Det finns också en lista med funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till 
exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den förmågan.
Sök
Sök på vår hemsida efter produkter som matchar eventuella sökord du skriver. 
Visa mer av vår programvara
Surfa på vår hemsida för mer programvara. 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya releaser och rabatter. Du 
kan avsluta prenumerationen när som helst. 
Se de senaste rabatterna för inköp
Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter. 
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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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Google Authorization Process på Windows XP 
och Vista
Extra steg krävs för att ge PhotoPad behörighet att ladda upp till Google Drive och/eller 
YouTube när du kör på Windows XP eller Windows Vista: 
1. Klicka Tillåt...  i den {Auktorisering} Tillstånd Dialogrutan. 
2. I webbsidan som öppnas loggar du in på ditt Google-konto, om det krävs. 
3. Bekräfta att du godkänner PhotoPad för åtkomst till de begärda funktionerna. 
4. Kopiera den Auktoriseringskod  som tillhandahålls av Google och klistra in den i Auktoris

ering bekräfta  dialogruta i PhotoPad. 
5. Klicka Klar  för att bekräfta att auktoriseringen är fullständig. 

15



Begrepp - Icke-förstörande redigering
PhotoPad gör det möjligt för bilder som ska redigeras icke-förstörande, vilket innebär att en 
serie ändringar kan tillämpas utan att förlora några bilddata. 
Om till exempel Mörknande en bild kan delar av bilden bli helt svarta. Efter denna ändring 
tillämpas, ljusare bilden skulle förvandla dessa svarta områden till en nyans av grått, och 
detaljerna i bilden skulle gå förlorade. Med PhotoPads icke-förstörande redigering kan 
parametrarna för alla ändringar ändras när som helst efter att modifieringen tillämpas. Så i det 
här exemplet, i stället för att försöka göra en mörkare bild ljusare, kan mängden mörkning som 
utförs ursprungligen justeras. 

Varje modifiering som görs i ett PhotoPad-projekt representeras med en Effekt Lager. För att 
dra nytta av icke-förstörande redigering, är det bäst att bara skapa en av varje effekt lager som 
behövs. När du gör justeringar i en bild återanvänder du de effektlager du redan har skapat i 
stället för att skapa nya. 
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Begrepp - Projekt
Ett PhotoPad-projekt består av ett antal lager  (till exempel bilder, text och effekter). Ett nytt 
projekt skapas när en bild öppnas, eller ett kollage eller panorama skapas. 
Flera projekt kan öppnas samtidigt i PhotoPad. Varje öppet projekt hålls i miniatyrläsaren 
längst ned på skärmen och kan öppnas genom att klicka på miniatyrbilden av projektet. När 
tillräckligt många projekt är öppna visas en rullist under miniatyrerna så att du kan rulla åt 
vänster och höger för att se alla öppna projekt. 
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Begrepp - Ursprunglig bild
Ett originalbildlager representerar det första öppnade fotot i ett projekt. Den kan inte flyttas, 
ändra storlek, roteras eller tas bort. Det ursprungliga bildlagret är alltid det första lagret överst i 
lagerlistan. 

Ursprungliga bildegenskaper 
Information  
Filnamnet, bredden och höjden (i bildpunkter) kommer att visas. 
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Begrepp - Effekter Historia och lager
Ett PhotoPad-projekt består av en serie lager, där varje lager representerar bilder, text eller 
effekter. Så till exempel kan ett PhotoPad-projekt innehålla en bildlager, ett färgjusteringslager 
och ett text lager. 
● Ändra ordning  

Lager i ett projekt kan sorteras om. Om ett bildlager till exempel visas över ett annat 
bildlager kan lagren alltså bytas så att bilden bakom nu visas framför. Lager kan 
sorteras om med hjälp av Panelen Effekterhistorik och lager. Dra helt enkelt ett lager till 
en ny position i listan. 

● Urval  
Ett lager kan väljas genom att klicka på det på panelen Effekterhistorik och lager. När 
det är markerat kommer kontroller för lagret att visas på panelen Egenskaper. När 
ändringar av dessa egenskaper görs visas resultaten omedelbart i visaren för 
arbetsytan. 

● Duk widgets 
Vissa lager tillhandahåller duk-widgets, som är draggable handtag eller manipulatorer 
som visas i canvas viewer. Till exempel bildlager har storleksändring och 
rotationshandtag. 

● Synlighet 
Lager synlighet kan toggled genom att högerklicka på lagret och välja "Dölj lager" eller 
"Visa lager" menyalternativet. 

● Opacitet  
Ett skikts opacitet bestämmer effektens övergripande styrka eller synlighet.
En opacitet på 0% means lagret är helt transparent, och en opacitet på 100% means 
lagret är i full effekt.
Om du vill redigera ett lagers opacitet högerklickar du på lagerhuvudet och väljer Redig
era lageropacitet . Använd nedrullningspilen för att öppna ett fönster med 
skjutreglage. Dra reglaget om du vill ändra opacitetsvärdet. Klicka någonstans utanför 
reglagefönstret för att stänga det.

Obs: Opacitet stöds inte för alla lager. 
● Radera 

Ett skikts effekt kan selektivt tillämpas på olika områden i det skiktet.
Detta sker genom att radera de områden där skiktet inte ska tillämpas.
För att radera områden av ett lagers effekt högerklickar du på lagerhuvudet och väljer R
adera . Ett nytt popup-fönster kommer att visas där alternativen för 
radergummipenspenseln kan ändras. Rita helt enkelt över duken med penselsuddaren 
för att ställa in områden där skiktet inte ska appliceras. Omvänt väljer du den Återställ 
pensel  i popup-fönstret för att återställa raderade områden. För att ta bort alla raderade 
områden och återställa bilden, högerklicka på suddgummi ikonen på lagret rubriken och 
välj Återställ suddgummimask.
Obs: Radering stöds inte för alla lager. 
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Uppgifter - Komma igång
Öppna ett foto 

Om du vill öppna ett foto klickar du på Öppna  knappen i verktygsfältet, eller markera Öppn
a  från Arkiv-menyn. Använd dialogrutan, välj en bild som ska öppnas och klicka på Ö
ppna.  
Bilden kommer att visas i visaren för arbetsytan och panelen Effekterhistorik och lager visar 
att det nya projektet har en Ursprunglig bild Lager. 

Göra justeringar 
När du har en bild öppnas kan du göra justeringar genom att lägga till lager. Här är några 
enkla exempel att prova: 
● Rotera 

Om du vill rotera fotot lägger du till en rotera lager  genom att klicka på Rotera  
knappen i Redigera  flik i verktygsfältet. Använd sedan egenskapspanelen som finns 
i högra sidofältet. 

● Ljusstyrka 
För att justera Ljusstyrka av fotot, lägg till ett skikt för justering av ljusstyrka genom 
att klicka på Ljusstyrka  i Färg flik i verktygsfältet. Med det nya lagret som nu är 
markerat kan skjutreglaget på egenskapspanelen flyttas för att öka eller minska 
ljusstyrkan på fotot. 

Andra justeringar eller effektlager kan läggas till på samma sätt. Klicka bara på den typ av 
justering eller effekt du vill ha från verktygsfältet och ett lager kommer att skapas. Justera 
varje lagers inställningar på egenskapspanelen. Om du vill ta bort ett lager klickar du på 
knappen X knappen bredvid det lagret. Om du vill veta mer om lager kan du läsa 
Begrepp: Lager  avsnittet i denna manual. 
Skapa en bildtext 
Om du vill skapa en bildtext för ett foto klickar du på SMS knappen i Verktyg flik i 
verktygsfältet. Som standard kommer den nya textrutan att visas i mitten av bilden. Om du 
vill flytta texten drar du textrutan i dess kanter den önskade platsen. Om du vill ändra 
storleken på textområdet drar du storlekshandtagen (pilarna) runt textrutan. Du kan också 
rotera texten med hjälp av roteringshandtaget. 

Du kan skriva direkt i textrutan. Andra alternativ, som teckensnitt, storlek, fetstil, kursiv stil 
osv. Vilket som helst av dessa alternativ kan ändras igen senare genom att markera 
textlagret. Om du vill veta mer om hur du arbetar med text visar du Infoga lager: Text ämne 
i denna handbok. 

Göra Collage  
PhotoPad ger en hjälpsam dialogruta för att skapa collage, som automatiskt kan ordna 
foton. För att öppna dialogen, klicka på Collage  ikonen insidan av Verktyg dropdown i Effe
kter  fliken i verktygsfältet. 
Om du vill börja lägga till foton klickar du på Lägg till bilder... knappen mot botten. Flera 
bildfiler kan vara markerade genom att hålla skifttangenten eller Ctrl-tangenten. När foton 
läggs till visas de i förhandsgranskningsfönstret. 

Om du vill ändra storlek på en bild inom kollagen markerar du den och drar hörnhandtagen. 
Angränsande bilder kommer att storleksförs storlek för att bevara avståndet och layouten. 
När du är färdig klickar du på Gjort. En ny PhotoPad Projekt kommer att skapas med alla 
foton som läggs till i en kollage lager. Kollage kan ytterligare redigeras som en vanlig 
PhotoPad projekt, och sedan sparas och / eller tryckt. Om du vill veta mer om 
PhotoPad-projekt kan du läsa Koncept: Projekt avsnittet i denna manual. 
Mer detaljerade anvisningar om collage finns i Uppgifter: Skapa ett kollage. 

Importera en bild från en skanner eller TWAIN-källa 
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PhotoPad tillhandahåller dialoger för att du ska Importera  bilder från en rad 
avsökningsenheter, såsom flatbäddsskannrar, flerfunktionsskrivare / skannerenheter och 
vissa webbkameror. 

Om programvaran är registrerad kan du använda den Importera en bild  knappen på Välko
mmen till PhotoPad  Dialogrutan. Annars klickar du på knappen Importera knappen 
på hemfliken.
i Välj källa  dialog som visas, framhäver TWAIN-källan att skaffa från och klicka på Välj. 
Genomsökningsdialogrutan som tillhandahålls av enhetens tillverkare öppnas. Klicka på 
knappen med etiketten Importera, Scan , Ögonblicksbild, eller liknande (den exakta 
knappen kommer att variera från enhet till enhet). 
När enheten har skannats klart kommer ett nytt projekt att skapas med din förvärvade bild 
som ett nytt lager. 
Att Importera  efterföljande bilder, klicka på Fil -> Importera en bild , eller klicka på Importe
ra  knappen i verktygsfältet. 
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Uppgifter - Spara ditt arbete
Dolda lager 

Alla ändringar som gjorts av dolda lager kommer inte att ses i den sparade bilden. Det du 
ser i visningshamnen är vad du får i den sparade bilden. Om du vill att ändringarna som 
görs av dolda lager ska ses i den sparade bilden måste du först gå till lagerlistan och ta 
fram lagren innan du sparar. 

Spara  
Om du vill spara filen helt enkelt i det befintliga formatet och med det aktuella filnamnet, kan 
du klicka på knappen Spara i verktygsfältet, eller välja alternativet Spara på arkivmenyn. 

Spara som  
Om du skulle vilja spara filen i ett annat format eller med ett annat filnamn, klickar du på 
knappen Spara som i verktygsfältet eller väljer alternativet Spara som på arkivmenyn. 
Om du vill spara ditt Photopad-projekt med alla dess tillhörande lager väljer du PhotoPad-pr
ojektet  från menyn Spara som typ dropdown. 

Spara för webben  
Om du vill ha fler alternativ väljer du Spara för webb på Arkiv-menyn. Detta kommer att 
öppna upp en dialog som kommer att visa en förhandsvisning av den bild du sparar (i den 
vänstra rutan) samt en förhandsvisning av hur bilden kommer att se ut i det valda formatet (i 
den högra rutan). Om bilden är större än vad som kan visas i dessa fönsterrutor kommer 
den att ändra storlek, och du kan flytta musen runt bilderna för att visa en liten ruta som 
visar dig en 100% crop av området musen är över. När du är nöjd med den resulterande 
bilden klicka på OK och en dialog kommer att visas så att du kan namnge filen och välja sin 
destination. 

Filalternativ 
Med pulldown-listan kan du välja det filformat som du önskar spara bilden i (JPEG, BMP, 
TIFF, GIF eller PNG). Om du ändrar markeringen kommer förhandsgranskningsbilden att 
uppdateras (den högra rutan), och även den projicerade filstorleken uppdateras. Den 
projicerade filstorleken är storleken på bilden om du skulle spara den med de aktuella 
alternativen. 

Val för format  
Beroende på vilket format du väljer kan det finnas tillgängliga alternativ för att kontrollera 
kvaliteten på den resulterande filen (samt storleken på den filen). 
● Jpeg 

Det finns ett reglage som låter dig välja kvalitet (lägre siffror ger en bild av lägre 
kvalitet och mindre fil, medan högre siffror ger en bättre bild på bekostnad av en 
större fil). 

● Gif 
Det finns två alternativ tillgängliga för GIF-filer, Snabb GIF-konvertering och Använd 
Gitter. Snabb GIF-konvertering är markerad som standard, och använder 
automatiskt gitter i den resulterande bilden. Detta resulterar vanligtvis i minsta GIF 
möjligt, men det är inte möjligt att spara öppenhet med detta alternativ. Avmarkera 
Snabb GIF Konvertering kommer att resultera i en något större fil som tar mycket 
längre tid att generera, men det kommer att kunna spara insyn data, och vanligtvis 
kommer att producera en snyggare bild. Om Snabb GIF-konvertering är avmarkerad 
kan du välja Använd Gitter, som försöker blanda ihop färgerna för att minska de 
bandningseffekter som kan uppstå i gradvisa övertoningar. 

● Bmp 
Det här formatet har inga tillgängliga alternativ. 
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● PNG och TIFF 
Dessa 2 format har inte några tillgängliga alternativ. 
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Uppgifter - Ångra/Gör om ändringar
Använd Redigera  -> Ångra  (eller Ctrl+Z) för att ångra den senast utförda åtgärden. Ångra 
kan användas flera gånger i rad för att ångra progressivt äldre åtgärder. 
Använd Redigera  -> Gör om (eller Ctrl+Y) för att ångra en ångraåtgärd. 
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Uppgifter - Klipp ut, kopiera, klistra in
Urklipp är ett användbart verktyg för att erhålla och dela text och bilder mellan program och 
öppna projekt. 
Observera att du bara har möjlighet att använda Urklipp medan du har minst ett projekt öppet. 
Klipp  - (Ctrl + X) 
Om det lager som för närvarande är markerat är en Överläggsbild, eller Överlägg text, då 
kommer det lagret att tas bort från lagerlistan och kopieras till Urklipp. Om det för närvarande 
valda lagret är en annan typ av effekt, sedan Klipp kommer att inaktiveras. 

Kopiera  - (Ctrl + C)  
Vanligtvis kommer en tillplattad version av hela för närvarande synliga Image kopieras till 
urklipp. 
Om det finns en markering aktiv, kommer innehållet som finns i det valet att kopieras till 
urklipp. 
Om något av följande lager för närvarande är aktivt och markerat kommer den listade åtgärden 
att ske i stället. 

● Överlägg bild - Endast överläggsbilden kommer att kopieras till Urklipp. 
● Överlägg text - Texten inom detta lager kommer att kopieras till Urklipp. 
Klistra in som överlägg - (Ctrl + V) 

Ett av två effektlager kommer att skapas beroende på vilken information som finns tillgänglig 
på urklipp. 

● Bild - En Overlay Bild effekt lager kommer att skapas centrerad på ditt projekt, som 
innehåller Bilden. 

● SMS - En Overlay Text effekt lager kommer att skapas centrerad på ditt projekt, som 
innehåller texten. Den skapade Överläggstexten kommer att använda standardstorlek, 
teckensnitt och färg. 

Klistra in som nytt projekt 
Om det finns bilddata tillgängliga på Urklipp det här alternativet är tillgänglig. Om du väljer det 
skapas ett nytt projekt med hjälp av bilden från urklipp. 
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Uppgifter - Importera en bild från en kamera eller 
skanner
Skanna en bild  

PhotoPad tillhandahåller dialoger för dig att importera bilder från en rad enheter, till exempel 
skannrar, flerfunktionsskrivare och vissa kameror. 
För att skaffa en bild väljer du Fil -> Importera en bild  eller klicka på Importera knappen 
verktygsfältet i Hem flik. I den Välj källa  dialog som visas, markera enheten att skaffa från 
och klicka på Välj. Genomsökningsdialogrutan som tillhandahålls av din enheters tillverkare 
öppnas. Klicka på knappen med etiketten Förvärva, Scan , Ögonblicksbild, eller liknande 
(knappen kommer att variera från enhet till enhet). 
När din enhet är klar med skanningen / lastningen, kommer ett nytt projekt att skapas med 
din importerade bild som ett nytt lager. 
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Uppgifter - Hämta bild från Webbkamera
Fånga en bild från en webbkamera  
Om du vill ta en bild från en webbkamera kontrollerar du att din webbkamera är ansluten till 
datorn och klickar sedan på Webbkamera  verktyg-bar-knappen eller välj Fil -> Hämta bild 
från Webbkamera  
I dialogen som visas väljer du din webbkamera på rullgardinsmenyn. Webbkamerans ingång 
kommer att visas på skärmen. Klicka på den Frys bild  knappen för att frysa in webbkamerans 
ingång. Om du inte är nöjd med bilden klickar du på knappen Låsa upp bilden  knappen för att 
låsa upp webbkameran och försöka igen. 
Klicka på den Enhetsinställningar knappen för att justera webbkamerainställningar, till 
exempel ljusstyrka och kontrast. 
Klicka Spela in för att skapa ett nytt projekt från den visade bilden, eller Avbryt  att kasta 
bilden utan att spara något. 
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Uppgifter - Skapa en ny bild
Skapa en ny bild genom att välja Ny  från arkivmenyn eller genom att använda Ctrl+N  
Genväg. 
En Ny tom bild dialog gör att du kan ställa in bildbredd, höjd och färg. 
Storlek 

Den nya bildens mått styrs av bredd- och höjdfälten.
Förinställd  

storlek Välj från en lista med vanliga dimensioner för bilder i stället för att ange egna.
Bakgrundsfärg

Du kan ändra bildfärgen genom att klicka på färgknappen. Detta kommer att ta upp en 
färgväljaren så att du kan välja en ny bakgrundsfärg för din bild. 
Alternativt kan du göra den nya bilden helt genomskinlig genom att välja alternativknappen
Transparent.  

Klicka på den Okej knappen längst ner för att skapa den nya bilden. 
Klicka på den Avbryt  knappen längst ner för att stänga dialogen utan att skapa bilden. 

28



Uppgifter - Skapa ett collage
Ett collage kan skapas med hjälp av dialogdialogen Collage Editor. När kollage är klart skapas 
ett nytt projekt med de valda bilderna. Resultatet kan ändras ytterligare som alla andra 
photopad projekt. 

Öppna dialogrutan Kollageredigeraren 
Om du vill öppna dialogen För Collageredigeraren klickar du på Collage  ikonen insidan av 

 dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet, eller markera Skapa Collage från 
Menyn Verktyg. 

Dialogreferens för collageredigeraren 
Sidstorlek och orientering  

Klicka på Sidstorlek och orientering  för att expandera dukkontrollerna. Använd dessa 
kontroller för att justera den totala storleken på kollagen. 
Välj storlek på ditt kollage med den Kollage Storlek pulldown-lista. Alternativen som 
anges är i tum som standard. Använd den Enheter  pulldown-lista för att ändra 
collagestorleksmåtten till Centimeter eller Pixels.
Klicka på den Landskap knappen för ett horisontellt orienterat collage eller klicka på Por
trätt  knapp för ett vertikalt orienterat collage. 

Val för bakgrund 
Klicka på Val för bakgrund för att expandera bakgrundskontrollerna. Använd dessa 
kontroller för att ändra bakgrunden på kollagen.
Välj den Enfärgad alternativet för en enda färgad bakgrund. Ändra färg med den Bakgr
undsfärg  färgknappen.
Välj den Anpassad bild alternativet att använda en bildfil för en bakgrund. Välj bildfilen 
med den Öppna bild Knappen.
Layoutalternativ  
Använd alternativen för {Layout} Layoutalternativ  kontroller för att ändra hur bilder är 
ordnade.
Använd den Automatiskt rutnät layoutstil för att packa ett godtyckligt antal bilder i en 
rutnätslayout.
Använd den Fritt-bildar  layoutstil för att ordna ett godtyckligt antal bilder slumpmässigt.
De återstående layoutalternativen är förgjorda mallar som bara stöder ett begränsat 
antal bilder.
Använd den Avstånd skjutreglaget för att öka eller minska avståndet mellan bilderna.
Använd den Rundade hörn  skjutreglaget rundar ut kanterna på bilder.
Använd den Slumpmässig lutning reglaget för att slumpmässigt luta alla bilder i 
kollagen.
Använd den Slumpa layout knappen för att förvränga bilderna. 

Bildalternativ  
Klicka på Bildalternativ för att expandera bildkontrollerna. Dessa kontroller kan endast 
användas när du har en bild markerad.
Använd den Tilldela bild  knappen för att ersätta den bild som för närvarande är vald 
med en annan bild.
Använd den Ta bort bild eller den Ta bort tangenten för att ta bort den markerade 
bilden.
När du använder layouten Fri form och den valda bilden finns under en annan bild 
använder du Gå framåt knappen för att ändra överlappningen.
När du använder layouten Fritt form och den valda bilden ligger ovanpå en annan bild 
använder du Flytta bakåt knappen för att ändra överlappningen.
Lägga till bilder 
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Använd den Lägg till bilder... knappen för att lägga till fler bilder i kollagen. Om du redan 
har fler bilder än vad layoutmallen tillåter kommer de extra bilderna inte att läggas till. 

Lägga till text 
Högerklicka på arbetsytan för att välja för att lägga till Bild eller Text. Du kan redigera och 
formatera din text med hjälp av kontrollerna
under Val för text. 

Avslutar dialogen för Collage Skapare  
När du är nöjd med resultatet klickar du på knappen Skapa Knappen. En ny PhotoPad 
Projekt kommer att skapas, med en kollage lager som innehåller alla bilder från 
Kollage-redigeraren. Klicka på den Redigera Collage knappen för att öppna Kollage Editor 
igen för vidare redigering. 
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Uppgifter - Kontaktblad
Skapa en kontaktlista med hjälp av Redigeraren för kontaktblad. När kontaktbladet är klart 
skapas ett nytt projekt med de valda bilderna. Resultatet kan ändras ytterligare som alla andra 
Photopad projekt. 

Öppna kontaktbladsredigeraren 
Om du vill öppna dialog om kontaktbladsredigeraren klickar du på Kontaktblad  knappen 
på Verktyg Tab. 

Dialogreferens för Contact Sheet Editor 
Layoutalternativ  

Använd den Layoutalternativ  kontroller för att ändra hur bilder är ordnade.
Modifiera Antal rader  enligt ditt önskade antal rader.
Modifiera Antal kolumner enligt ditt önskade antal kolumner.
Använda skjutreglagetAvstånd skjutreglaget för att öka eller minska avståndet mellan 
bilderna.
Använda skjutreglagetRundade hörn  skjutreglaget rundar ut kanterna på bilder.
Sidstorlek och orientering  
Använd den Sidstorlek och orientering  för att justera kontaktbladets totala storlek. 
Välj storlek på kontaktbladet med den Storlek på kontaktblad pulldown-lista. 
Alternativen som anges är i tum som standard. Använd den Enheter  pulldown-lista för 
att ändra storleksmåtten för kontaktark till Centimeter eller Pixlar.
Klicka på den Landskap knappen för en horisontellt orienterad kontaktblad eller klicka 
på knappen Porträtt  knapp för ett vertikalt orienterat kontaktblad. 

Bildalternativ  
Den Bildalternativ kan endast användas när du har en bild markerad.
Använd den Tilldela bild  knappen för att ersätta den bild som för närvarande är vald 
med en annan bild.
Använd den Ta bort bild eller den Ta bort tangenten för att ta bort den markerade 
bilden.
Lägga till bilder 

Använd den Lägg till bilder... knappen för att lägga till fler bilder i kontaktbladet. Om du 
redan har fler bilder än vad layoutmallen tillåter kommer de extra bilderna inte att läggas till. 

Avslutar dialogrutan Contact Sheet Editor 
När du är nöjd med resultatet klickar du på knappen Skapa Knappen. En ny PhotoPad 
Projekt kommer att skapas, med ett kontaktarklager som innehåller alla bilder från Contact 
Sheet Editor. Klicka på den Redigera kontaktblad knappen för att öppna 
Kontaktbladsredigeraren igen för vidare redigering. 
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Uppgifter - Organisera dina bilder
Använd dialogen Bildbibliotek för att organisera dina bilder. Med det här verktyget kan du 
använda album och taggar för att kategorisera dina bilder, så att de blir lättare att hitta längre 
fram. 

Du kan till exempel ha flera mappar på datorn som innehåller foton av en familjemedlem. Du 
kan skapa ett album med den här personen om du vill visa alla deras foton samtidigt. 
För att öppna Bildbiblioteket, klicka på knappen Bibliotek på fliken Start, eller välj Bildbibliotek

Hem
Fliken Start är där du hittar de grundläggande kontrollerna för att komma igång med 
Bildbiblioteket. 
● Välj bilder 

Klicka här om du vill lägga till foton i Bildbiblioteket. Dessa foton kommer automatiskt att 
läggas till i en Nyligen tillagd Album. Obs: Dessa bilder kommer att tas bort från 
albumet Nyligen tillagda när du väl valt fler bilder, så se till att ordna dessa bilder innan 
du väljer fler bilder. 

● Importera 
Klicka här för att öppna dialogrutan Importera. Använd dialogrutan Importera för att 
kopiera foton till datorn från en extern enhet, t.ex. 

Mappar
Fliken Mappar finns där du hittar en lista över alla mappar som sköts av Bildbiblioteket. 
Mappen Bilder ingår som standard. 
● Lägga till mappar  

Klicka på Lägg till befintlig mapp... knappen längst ner till vänster i dialogen.
Med hjälp av mappwebbläsarens dialog väljer du en mapp och klickar på knappen Välj  
mapp.
Obs: I dialogrutan för mappwebbläsare visas inte filer - den visar bara mappar. 

● Redigera en mapp  
På sidopanelen med listan över mappar klickar du på Ikonen Penna  bredvid mappen 
som ska redigeras. 
● För att byta namn på mappen, ange det nya mappnamnet i popup-fönstret och 

klicka på Byt namn  Knappen. 
Detta byter också namn på den faktiska systemmappen. 

● Om du vill ta bort mappen klickar du på Ta bort Knappen. 
Detta tar bara bort mappen i Fotobiblioteket. Den faktiska systemmappen påverkas 
inte. 

● Ta bort en mapp 
Om du tar bort en mapp tas den bara bort i bildbiblioteket. Den faktiska systemmappen 
påverkas inte. 
Det finns två möjliga sätt att ta bort en mapp: 
● På sidopanelen med listan över mappar klickar du på Ikonen Papperskorgen 

bredvid mappen som ska raderas. Detta tar automatiskt bort mappen.
● Alternativt kan du klicka på Ikonen Penna  ger också en Ta bort i dialogrutan 

popup-fönster för att ta bort mappen.
● Ändra ordning på mappar 

Dra bara en mapp från sidopanelens lista och släpp den på önskad plats. 
OBS: En linjeindikator visas för att styra var den nya positionen kommer att vara. 

● Flytta och kopiera foton 
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För att flytta eller kopiera foton till en annan mapp, börja med att välja de foton du 
önskar flytta eller kopiera. Om du inte har öppnat fotona i Bildbiblioteket ännu kan du 
klicka på Välj bilder i hemfliken, och välja bilderna från albumet Nyligen tillagt. Med de 
markerade fotona, klicka på knappen Flytta eller  Kopiera längst ner i dialogen.
Då öppnas en ny dialogruta för att flytta de markerade bilderna till en ny mapp. 
Klicka på knappen Bläddra...  för att välja en målmapp. Obs: mappen webbläsaren 
kommer endast att visa mappar, kommer det inte att visa några filer. 
Kontrollera kryssrutan Skapa en  kopia om du vill göra kopior av de markerade fotona. 
De kopierade filerna kommer att flyttas till målmappen, medan de ursprungligen valda 
fotona stannar i sin nuvarande mapp. 

Klicka på flytta-knappen för att flytta fotona till målmappen. Bildbiblioteket kommer att 
lägga till målmappen i listan Mappar och visa den. 

Album
Album kan användas för att kategorisera foton i grupper som delar ett liknande ämne eller 
tema.
Du kan till exempel ha ett album för semesterbilder, eller ett album som innehåller foton på 
en familjemedlem.
Klicka på fliken Album för att visa en lista över alla album.
● Skapa ett album 

Om du vill skapa ett album kontrollerar du att du har klickat på Album fliken klickar du 
sedan på Skapa ett nytt album...  knappen längst ner till vänster i dialogen. Skriv i ditt 
nya albumnamn och klicka på Skapa.
Alternativt väljer du några foton och klickar på knappen Lägg till i album längst ned i 
dialogen.
En popup kommer att visas för tilldelning av bilderna till ett album. Skriv namnet på ditt 
nya album och tryck på enter , eller klicka på knappen Skapa  nytt. 
Alla bilder som väljs när du skapar ett album läggs automatiskt till i det nya albumet. 

● Redigera ett album 
På sidopanelen med listan över album klickar du på Ikonen Penna  bredvid albumet 
som ska redigeras. 
● För att byta namn på albumet, ange det nya albumnamnet i popup-fönstret och 

klicka på Byt namn  Knappen.
● Om du vill ta bort albumet klickar du på Ta bort Knappen.

● Ta bort ett album 
Det finns två möjliga sätt att ta bort ett album: 
● På sidopanelen med listan över album klickar du på Ikonen Papperskorgen 

bredvid albumet som ska raderas. Detta raderar albumet automatiskt.
● Alternativt kan du klicka på Ikonen Penna  ger också en Ta bort i dialogrutan popup 

för att radera albumet.
● Ändra ordning på album  

Dra bara ett album från sidopanelens lista och släpp det på önskad plats. 
OBS: En linjeindikator visas för att styra var den nya positionen kommer att vara. 

● Lägga till bilder i ett album  
För att lägga till bilder i ett befintligt album börjar du med att välja de foton du önskar 
lägga till i albumet. Om du inte har öppnat fotona i Bildbiblioteket ännu klickar du på Välj 
bilder i hemfliken och väljer foton från albumet Nyligen tillagt. 

Med bilderna valda klickar du på Tilldela album längst ned i dialogrutan. 
Detta öppnar en popup som innehåller en checklista över alla befintliga album. 
OBS: Vanliga album mellan de valda bilderna kommer redan att kontrolleras. 

Använd sökfältet högst upp i popup-fönstret för att hitta ett specifikt album i 
checklistan: 
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● Alla album som du kontrollerar kommer att tilldelas de valda bilderna.
● Alternativt kommer alla album som du avmarkerade att tilldelas de valda fotona.

När du är klar med ändringarna klickar du på Tillämpa Knappen. 
● Nyligen tillagd 

Albumet Nyligen tillagda är ett speciellt album som innehåller den senaste 
uppsättningen bilder som valdes ut eller importerades från Hem Tab. Foton tas bort 
från det här albumet när du har valt eller importerat fler bilder. 

Taggar
Taggar kan användas för att associera foton med vissa nyckelord. Du kan använda detta 
som ett alternativ till album för att gruppera foton tillsammans. Klicka på fliken Taggar för att 
visa en lista med alla taggar.
● Skapa en tagg  

Om du vill skapa en tagg kontrollerar du att du har klickat på Taggar  fliken klickar du 
sedan på Lägg till Ny tagg... knappen längst ner till vänster i dialogen. Skriv in ditt nya 
tag-nyckelord och klicka på Skapa. Alternativt väljer du några foton och klickar på knap
pen Tilldela  taggar längst ned i dialogen.
En popup kommer att visas för tilldelning av taggar till de valda bilderna. Skriv namnet 
på din nya tagg och tryck på enter , eller klicka på knappen Skapa  nytt. 
Alla bilder som väljs när du skapar en tagg kommer automatiskt att taggas med det nya 
taggnamnet. 

● Redigera en tagg  
På sidopanelen med listan över taggar klickar du på Ikonen Penna  bredvid taggen som 
ska redigeras. 
● För att byta namn på taggen, ange det nya taggnamnet i popup-fönstret och klicka 

på Byt namn  Knappen.
● Om du vill ta bort taggen klickar du på Ta bort Knappen.

● Ta bort en tagg 
Det finns två möjliga sätt att ta bort en tagg: 
● På sidopanelen med listan över taggar klickar du på Ikonen Papperskorgen 

bredvid taggen som ska tas bort. Detta tar automatiskt bort taggen.
● Alternativt kan du klicka på Ikonen Penna  ger också en Ta bort i dialogrutan 

popup-fönster för att ta bort taggen.
● Ändra ordning på taggar 

Dra bara en tagg från sidopanelens lista och släpp den på önskad plats. 
OBS: En linjeindikator visas för att styra var den nya positionen kommer att vara. 

● Tagga bilder  
Om du vill tagga bilder börjar du med att välja de foton du önskar tilldela taggar till. Om 
du inte har öppnat fotona i Bildbiblioteket ännu klickar du på Välj bilder i hemfliken och 
väljer foton från albumet Nyligen tillagt. 

Med bilderna valda klickar du på Tilldela taggar  längst ned i dialogrutan. 
Detta öppnar en popup som innehåller en checklista över alla befintliga taggar. 
OBS: Vanliga taggar mellan de valda bilderna kommer redan att kontrolleras. 

Använd sökfältet högst upp i popup-fönstret för att hitta en specifik tagg i checklistan: 
● Alla taggar som du kontrollerar kommer att tilldelas de valda bilderna.
● Alternativt kommer alla taggar som du avmarkerade att tilldelas de valda fotona.

När du är klar med ändringarna klickar du på Tillämpa Knappen. 
Foton
Foton är de inlästa bilderna i fotobiblioteket. Flera åtgärder kan göras på en bild för att 
bättre organisera biblioteket.
● Lägg till foton i album 

Referera till "Album" > "Lägg till bilder i ett album" på den här sidan för mer information. 
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● Lägg till foton i taggar  
Referera till "Taggar"  > "Tagga bilder" på den här sidan för mer information. 

● Betygsätt foton  
● Klicka på en eller flera bilder för att bli betygsatt.
● Om du vill betygsätta alla valda foton gör du något av följande: 

● Placera musen över ett valt foto och klicka sedan på en stjärna. 
● Alternativt kan du skriva betyget på tangentbordet för att betygsätta fotot. 

Godkända klassificeringsindata är: 0 , 1 , 2 , 3 , 4och 5 . 
Tips: Klicka på 0  tar bort alla betyg.  
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Uppgifter - Sy foton i ett Panorama
Ett panorama kan skapas med hjälp av dialogrutan Skapa panoramabild. Dialogrutan ger ett 
enkelt sätt att kombinera flera bilder med överlappande vyer för att skapa en enda, större, 
sömlös bild. Innan du konstruerar den slutliga bilden låter dialogrutan dig förhandsgranska 
resultaten. 

Öppna dialogrutan Skapa panoramabild 
Om du vill öppna dialogrutan Skapa panoramabild klickar du på Panorama  knappen på Fli
ken Verktyg  i verktygsfältet eller välj Skapa Panorama från Menyn Verktyg. 

Dialogreferens för Skapa panoramabild 
Originalbilder 
● Lägga till bilder -knappen kan användas för att lägga till flera bilder. När de har laddats 

visas bilderna i förhandsgranskningsfönstret. (Valfritt: Bilder kan också läggas till genom 
att dra bilderna till förhandsgranskningsområdet.)

● Ta bort markerad bild  kan användas för att ta bort en vald laddad bild.
● Ta bort alla bilder -knappen kan användas för att ta bort alla laddade bilder.
● Om du vill ändra ordningen på en bild markerar du en bild genom att klicka på den och 

klickar sedan på antingen Flytta bild åt vänster eller Flytta bild åt höger  Knappen. (V
alfritt: Klicka och dra bilden så att den rör sig ett steg mot riktningen) 
Notera: Om ordningen på originalfoton inte är rätt kanske ett panorama inte skapas.

Panorama Granskning 
● När alla bilder är i rätt ordning kan du klicka på Uppdatera Granskning för att visa en 

förhandsgranskning av den slutliga bilden. Förhandsgranskningsfönstret visar en 
förhandsgranskning av det sydda panoramat om panorama skapas framgångsrikt. 

● Om några foton läggs till eller tas bort efter att motsvarande panorama har skapats 
raderas panorama.

● Om du inte behöver en stor resulterande bild eller om minnet tar slut kan du prova att 
använda Skala storleken på den slutliga bilden skjutreglaget för att justera 
utdatastorleken för den slutliga bilden. Detta kommer att göra den slutliga bilden mindre, 
och gör det möjligt PhotoPad att använda färre resurser under dess tillkomst.

Avslutar panorama stitcher-dialogen 
När du är nöjd med resultatet i förhandsgranskningsfönstret i Panorama klickar du på Okej. 

Projekt kommer att skapas. 
Tips för framgångsrik Panorama Creation 
● Åtminstone 2 upp till 8 bilder krävs för en lyckad panoramaskapelse.
● Bilderna måste överlappa varandra  (PhotoPad måste hitta liknande punkter i varje bild 

för att passa ihop dem korrekt). Som en allmän tumregel, se till att varje bild överlappar de 
andra med cirka 1/4.

● Bilderna ska ha samma storlek, tagen av samma kamera. Om din kamera stöder byte 
av objektiv bör du använda samma objektiv. Du bör också håll kameran zoomad i 
samma mängd för varje bild.

● Bilderna måste tas från samma position. Om kameran ändrar position mellan bilderna 
kommer de olika synvinklarna att göra det svårt, för att inte säga omöjligt att sy ihop 
bilderna ordentligt.

● Bilderna bör tas samtidigt. Att ta bilderna vid olika tidpunkter kommer sannolikt att leda till 
olika ljusförhållanden eller låta motivet röra sig. Båda dessa kommer att göra det svårt att 
konstruera en bild.

● Den målmotivet för panoramabilden ska vara i en statisk position och inte i rörelse, 
annars kommer den resulterande panoramabilden inte att sys ordentligt.
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● Högkvalitativa bilder rekommenderas att användas. För bilder av lägre kvalitet kan 
PhotoPad för övrigt välja dåliga referenspunkter. Om panoramat som skapats inte är som 
förväntat kan det vara värt att försöka skapa panorama igen eftersom ett bättre resultat kan 
genereras vid andra körningar .

● Panoramaskapande är en resursintensiv process. Det kan ta lång tid, och kommer att 
använda en hel del minne. För varje dator finns det en övre gräns för hur stor av ett 
panorama det kommer att kunna skapa. Med hjälp av större bilder, eller fler bilder kommer 
att öka datorn resurser som behövs för att konstruera bilden. Om datorn får på minne kan 
du prova att skala ner panoramastorleken, eller använda färre bilder.
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Uppgifter - Skriva ut en bild
Skriva ut en bild  
Om du vill skriva ut en bild klickar du på Skriva ut verktyg-bar-knappen eller välj Fil -> Skriva 
ut. Då öppnas en utskriftsdialog med ett förhandsgranskningsfönster till vänster och 
utskriftsalternativ till höger. 

Papper Val 
Använd den Storlek Kategori  pulldown-lista för att välja vilken uppsättning 
pappersstorlekar som ska visas i Pappersstorlek pulldown-lista.
Använd den {Pappersstorlek}Pappersstorlek pulldown-lista för att välja storleken på det 
papper du kommer att skriva ut till. Måtten på den valda pappersstorleken visas i 
förhandsgranskningen av utskriften. 

Använd den {Portrait}Porträtt  och {Liggande}Landskap alternativknappar för att välja 
orientering av papperet. 
Använd den {Marginaler}Marginaler kontroll för att justera minsta stoppning mellan din bild 
och papperets kant. 
Använd den Enheter  pulldown-lista för att växla mellan Inches , Millimeter och Centimeter

Bildlayout  
Använd alternativen för bildlayout om du vill att flera kopior av din bild ska skrivas ut på 
samma sida. 
Vissa alternativ gör att du kan ställa in ett antal Kopior med en förinställd storlek som 4x6 
in, 5x7 in, 8x10 inoch Plånbok  Storlekar. Med andra alternativ kan du ange ett visst antal 
kopior: 
● Den 1x  alternativuppsättningar 1 kopia.
● Den 2x  alternativet anger 2 kopior.
● Den 4x  alternativet anger 4 kopior.
● Den Hel sida alternativet anger 1 kopia med bilden inställd för att passa papperet.
Bildposition  
Bildpositionen kan ändras genom att dra förhandsgranskningen eller med alternativen som 
finns i grupprutan Bildposition. 
Som standard kommer bilden att finnas i mitten av papperet. Detta kan ändras genom att 
avmarkera Center bild Kryssrutan. 
När kryssrutan För Center Image är avmarkerad, Använd den Topp och Vänster fält för att 
justera positionen för bildens övre vänstra hörn. 

Bildstorlek 
Storleken på bilden kan ändras genom att dra i förhandsgranskningens hörn eller med 
alternativen som finns i grupprutan Bildstorlek. 
Kontrollera Skala för att passa papper checkbox om du vill ändra storlek på bilden till 
samma storlek som papperet. 
Alternativt kan du använda Bredd  och Höjd  fält för att ställa in en viss bredd och höjd. 
Lägg märke till att bild-bredd-förhållandet inte kan ändras med dessa fält. Om du vill justera 
bildbredden och höjden separat använder du beskärningen eller ändrar storlek på lager 
innan du skriver ut. 

Klicka på den Skriva ut knappen för att skriva ut bilden. 
Klicka på den Avbryt  knappen för att stänga dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut. 
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Uppgifter - Skapare av kalender
Om du vill skapa en Kalender klickar du på verktygsfältsknappen  Skapa kalender 
Kalenderinställningar  

Välj en Kalenderlayout genom att klicka på en av
År , Månad  och Spiral  knappar. 
Välj en År  och Månad  som du vill visa i din Kalender.
Avmarkera den Starta vecka på söndag  checkbox om du vill att din Kalender börjar på en 
måndag.
Avmarkera den Visa intilliggande månadsdagar  checkbox om du inte vill inkludera 
föregående och nästa månadsdagar. 

Kalender Utseende 
Ändra Teckensnitt Face  och Kalender färg genom att klicka på motsvarande knappar. 
Du får infoga en bild i kalendern genom att klicka på Tilldela bild  knappen eller 
Klicka här om du vill lägga till en Bild.. knappen i förhandsgranskningen. 

Vald dag  
Lägg till helgdagstext i kalendern genom att välja datum och skriva i rutan Redigera. 

Val för papper 
Använd den Storlek Kategori  pulldown-lista för att välja vilken uppsättning 
pappersstorlekar som ska visas i Pappersstorlek pulldown-lista.
Använd den {Pappersstorlek}Pappersstorlek pulldown-lista för att välja storleken på det 
papper du kommer att skriva ut till. 
Använd den {Marginaler}Marginaler kontroll för att justera minsta stoppning mellan din bild 
och papperets kant. 

Klicka på den Skriva ut knappen för att skriva ut Kalendern. 
Klicka på den Spara som PDF knappen för att spara Kalendern i en PDF-fil. 
Klicka på den Avbryt  knappen för att stänga dialogen Kalenderskapare utan att skriva ut. 
Klicka på den Hjälp knappen för att visa fler detaljer om hur du använder Kalenderskaparen. 
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Uppgifter - Ange som Bakgrund
Välj Ange som bakgrundsbild på arkivmenyn för att ändra skrivbordsunderlägget till den bild 
som för närvarande visas i PhotoPad. Eventuella korrigeringar eller ändringar som gjorts innan 
du väljer det här alternativet kommer att visas i den nya tapetbilden. 
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Uppgifter - Kort Generator
Kort Generator 
Om du vill skapa ett Kort klickar du på Kort Generator knapp för verktygsfält 
Kortalternativ  

Välj den typ av kort du vill ha: Övre vik, Vik Vänster eller Vykort 
Använd den Storlek Kategori  pulldown-lista för att välja vilken uppsättning 
pappersstorlekar som ska visas i Pappersstorlek pulldown-lista.
Använd den {Pappersstorlek}Pappersstorlek pulldown-lista för att välja storleken på det 
papper du kommer att skriva ut till. Måtten på den valda pappersstorleken visas i 
förhandsgranskningen av utskriften. 

Använd den {Marginaler}Marginaler kontroll för att justera minsta stoppning mellan din bild 
och papperets kant. 

Bildalternativ  
Du kan infoga upp till 5 bilder på kortet. +Lägg till bild  för att välja de bilder som du vill 
lägga till. 
Ta bort den markerade bilden genom att klicka på Ta bort Knappen. 
Den markerade bilden kan roteras med rotationsknapparna. 
Val för text 
Lägg till text till genom att skriva i rutan Redigera.
Ändra Teckensnitt Face , Teckenstil, Teckenstorlek och Justering av din text genom att 
klicka på 
motsvarande knappar
Klicka på den Skriva ut knappen för att skriva ut Kortet. 

Klicka på den Spara som PDF knappen för att spara Kortet som PDF.
Klicka på den Skapa knappen fortsätta att redigera Kortet i huvuddialogen.
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Uppgifter - Ta en skärmdump
Ta en skärmbild av skrivbordet genom att klicka på Skärmdump  ikonen i hemfliken eller 
genom att välja Fil -> Ta en Skärmdump . 
Tagna skärmdumpar importeras automatiskt till PhotoPad som bilder redo för redigering. 
Tips: Skärmdumpljud vid framgångsrik inspelning är tillgängligt och kan växlas från 
PhotoPad-alternativ. 
Typer av skärmbilder:

Hela skrivbordet 
Tar automatiskt en skärmdump av hela skärmen (exklusive PhotoPad). 
● När du har valt den här skärmdumptypen döljs PhotoPad-fönstret tillfälligt.
● Skärmdumpen av hela skrivbordet kommer att tas och PhotoPad-fönstret återställs.
● PhotoPad importerar sedan skärmdumpen redo för redigering.
Specifikt fönster 
Skärmdump av ett specifikt fönster från den tillgängliga listan. 
● Välj ett fönster för skärmdump från listan som visas.
● När du har valt ett målfönster döljs PhotoPad-fönstret tillfälligt.
● Målfönstret återställs (om det minimeras) och flyttas framför andra fönster. 

Om problem uppstår vid denna tidpunkt, se avsnittet Möjliga skärmdumpproblem nedan.  
● Skärmdumpen av målfönstret tas och PhotoPad-fönstret återställs.
● PhotoPad importerar sedan skärmdumpen redo för redigering.
Anpassad markering 
Minimerar PhotoPad och ger dig ett valverktyg för att beskära den del du vill ha. 
● När du har valt den här skärmdumptypen döljs PhotoPad-fönstret tillfälligt.
● Markera en del av skärmen med markeringsverktyget. 

Alternativt kan du klicka på ESC-tangenten i tangentbordet för att avbryta skärmdumpen. 
● När valet är klart kommer skärmdumpen av den valda delen av skärmen att tas och 

PhotoPad-fönstret återställs.
● PhotoPad importerar sedan skärmdumpen redo för redigering.
Skärmbild timers:
Klipp nu  
● Tar den valda skärmdumpstypen omedelbart.
● Notera: PhotoPad kommer tillfälligt att döljas ett kort ögonblick för att fånga skärmen.
Klipp på 3 sekunder  
● Väntar i 3 sekunder innan du tar den valda skärmdumpstypen.
● Notera: PhotoPad kommer tillfälligt att döljas i 3 sekunder medan du väntar på skärmdumpen.
Klipp på 5 sekunder  
● Väntar i 5 sekunder innan du tar den valda skärmdumpstypen.
● Notera: PhotoPad kommer att döljas tillfälligt i 5 sekunder medan du väntar på skärmdumpen.
Möjliga skärmdumpproblem:
Målfönstret återställdes inte 
● Möjligen misslyckades med att återställa målfönstret för skärmdump på grund av brist 

på administratörsbehörighet. 
Notera: Målfönstret körs möjligen med administratörsbehörighet medan PhotoPad inte gör det. 

● För att lösa detta, återställ det minimerade målfönstret och försök igen. 
Ett annat alternativ är att starta om PhotoPad för att köra i administratörsläge (klicka på 
PhotoPad-ikonen > mer > kör som administratör) och försök igen. 

Målfönstret flyttas inte framåt 
● Detta kan hända om ett annat fönster interageras med medan du väntar på 

skärmdumpen.
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● För att lösa detta rekommenderas det att undvika att byta fönster medan du väntar på 
skärmdumpen av målfönstret.

Målfönstret är inte tillgängligt 
● Detta kan hända om målfönstret har stängts innan skärmdumpen tas.
● För att lösa detta, öppna målfönstret och försök igen.
Ytterligare inställningar:
Skärmdump ljud 
Spela upp ett kameraljud när du tar en skärmdump. 
● Gå till Verktyg > alternativ
● Under fliken Allmänt växlar du kryssrutan för Skärmbildsljud för att slå på eller av ljudet.
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Redigera - Ångra/Gör om
Förutom ångra/göra om Kortkommandon, kan du ångra och göra om ändringar genom att 
klicka på knapparna för ångra eller göra om i Fliken Redigera . 
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Redigera - Radergummi
Använd Redigera  -> Radergummi för  att radera områden på arbetsytan. 
Suddgummiverktyget kan användas på de flesta lager men inte alla. En varning visas när du 
försöker använda den på ett lager som inte kan raderas, vilket uppmanar dig att välja ett annat 
lager. 
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Redigera - Bakgrund
Den Bakgrund lager kan användas för att ändra vad som visas bakom din ursprungliga bild. 
Observera att bakgrunden bara kommer att synas om projektet har genomskinliga pixlar (t.ex. 
ta bort en Urval, eller med hjälp av Färgborttagning lager), eller om du har ökat 
bakgrundsstorleken (se nedan). 
Användning  

Det finns tre typer av bakgrunder du kan välja mellan: 
● Genomskinlig bakgrund  - Alla bakgrundspixlar förblir genomskinliga. 
● Bakgrund med enfärgad färg - Alla bakgrundspixlar är fyllda med en enda färg. 

Använd färgväljarens kontroll för att ändra fyllningsfärgen. 
● Bild bakgrund - En bild kommer att visas bakom den ursprungliga bilden. Om du har 

kopierat en bild till urklippet kan du klistra in den i bakgrundslagret med den Bild från 
Urklipp  Knappen. Du kan också använda Bild från Arkiv knappen för att välja en 
bildfil. 

Du kan också ändra storleken på bakgrunden genom att kontrollera Ändra 
bakgrundsstorlek . När detta är markerat kan du använda bredd- och höjdkontrollerna för 
att justera bakgrundsstorleken, eller ändrar storlek på widgeten över bilden för att justera 
bakgrundens storlek och placering. När du är klar med hjälp av Ã...tifiera widgeten klickar 
du pÃ: ar Använd storlek. 
Justeringsknapparna används för att justera originalbilden mot bakgrunden. Om du till 
exempel vill att din originalbild ska centreras i bakgrunden klickar du på knapparna för 
horisontell mittjustering och vertikala centerjusteringar. 
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Redigera - Beskär
Använd Redigera  -> Beskär  för att ändra storleken på duken. 
Den mörka regionen utanför den rektangulära manipulatorn kommer att tas bort från bilden. 
Dra rektangelns handtag om du vill ändra storleken på det beskurna området eller skriv in den 
direkt i postfälten Bredd och Höjd. 

Bildförhållande 
Använd den här rullgardinsmenyn för att välja ett bildförhållande för beskärningsområdet. A 

 bildförhållande kommer att tillåta dig att beskära regionen fritt. Det är Ursprunglig
a  proportioner kommer att bevara bredden:höjd-förhållandet för den 
ursprungliga indatabilden. 
Orientering  
Kontrollera Porträtt alternativknapp för att göra den beskurna regionen högre än den är bred. 
Kontrollera Landskap alternativknapp för att göra den beskurna regionen bredare än den är 
lång. 
Orienteringskontrollerna är inte tillgängliga för bildförhållandena Anpassad, Original och 
Fyrkant. 
Ange storlek  
Ange bredd och höjd som bilden ska beskäras till. Om Behåll bildförhållande rutan är 
markerad, kommer ange ett värde för en dimension automatiskt ändra den andra 
dimensionens värde för att bevara proportionerna. 

Ändra storlek på bild  
Efter beskärningen kan du omedelbart ändra storlek på din bild genom att ange dina 
önskade värden i Ändra storlek på bredd och Ändra storlek på höjd Fält. 
Obs: Mått antas vara på 300 pixlar per tum. 

Klicka Tillämpa för att se det beskurna resultatet, eller Redigera  för att gå tillbaka och göra 
ändringar. 
För friformsbeskärning använder du Beskär valt Lager. 
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Redigera - Rotera
Rotera lagret kan rotera bilden och alla föregående lager med valfri mängd. Lägg till ett 
Rotera-lager genom att klicka på Rotera  ikonen på Redigera  fliken i verktygsfältet. 
Du kan rotera bilden genom att klicka och dra på bilden eller genom att ställa in rotationen på 
egenskapspanelen. 
Användning  

Klicka på den Vänster knappen för att rotera bilden 90 grader motsols. 
Klicka på den Centrum knappen för att rotera bilden 180 grader. 
Klicka på den Höger  knappen för att rotera bilden 90 grader medurs. 
Den Rotation (grader) talfält kan användas för att rotera bilden med valfri godtycklig vinkel. 
Kontrollera Beskär hörn checkbox för att ta bort överflödigt tomt utrymme. 
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Redigera - Räta ut
Skiktet Räta upp kan användas för att fixa en lutande horisont. Lägg till ett Räta ut lager genom 
att klicka på Räta ut ikonen på Redigera  fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Klicka och dra på bilden för att börja rotera den. Medan bilden roteras kommer ett 
justeringsrutnät att visas. Använd rutnätslinjerna som en guide för att göra funktioner i din 
bild lodrät eller vågrät. 

Håll Skift tangenten samtidigt som du drar till mer exakt kontroll för att göra finjustera 
justeringar. 
Om ett exakt rotationsvärde önskas ska du använda Rotation decimalinmatningskontroll 
för att ange en positiv eller negativ vinkel. 

Observera: Verktyget för räta kan bara rotera bilder med 45 grader medsols eller motsols. Om 
du vill rotera bilden ytterligare använder du rotera lager . 
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Redigera - Flip
Luckans lager kan spegla bilden vertikalt och/eller horisontellt. Lägg till ett Flip-lager genom att 
klicka på Flip ikonen på Redigera  fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Klicka på den Horisontella  knappen för att vända bilden horisontellt. 
Klicka på den Vertikala  knappen för att vända bilden vertikalt. 
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Redigera - Ändra storlek
Använd Redigera  -> Ändra storlek om du vill ändra storlek på arbetsytan, inklusive alla 
föregående innehållslager. Till exempel kan detta lager minska dimensionerna av en 
högupplöst bild för att göra den tillräckligt liten för att skicka via e-post. 

Användning  
Enheter  - Använd aggregatens pulldown-lista för att ändra vad bredd- och höjdfälten 
representerar. Du kan ändra storlek genom att Pixlar , Procent , Incheseller Millimeter  {milli
meter}.  

Pixlar per tum/millimeter - Detta alternativ är bara tillgängligt när enheterna är inställda 
på Inches eller Millimeter . Den används för att konvertera det inställda antalet 
tum/millimeter till bildens dimensioner i bildpunkter. 

Bredd  - Använd detta för att justera bildens bredd. Värdet representerar bildens bredd i 
de angivna enheterna ovan. 

Höjd  - Använd detta för att justera höjden på bilden. Värdet representerar bildens höjd i 
de angivna enheterna ovan. 

Behåll bildförhållande - Använd den här kryssrutan för att behålla bildens ursprungliga 
proportioner. Avmarkera det här alternativet om du vill sträcka eller squash bilden. 

Exklusiv metod  - Använd den här neddragningslistan för att justera metoden som 
används när du storleksanpassar en bild till en större storlek. 

Nedskalningsmetod  - Använd den här neddragningslistan för att justera metoden som 
används när du storleksanpassar en bild till en mindre storlek. 
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Redigera - Flytande ändra storlek
Använd Redigera  -> Flytande ändra storlek för innehåll medveten storleksändring. Denna 
effekt använder en teknik som kallas söm carving som försöker ändra storlek på bilden 
samtidigt bevara dess innehåll. Detta är användbart för att ändra proportioner för en bild utan 
att sträcka eller beskära viktiga områden. 

Användning  
Använd bredd- och höjdfälten om du vill ändra storleken på bilden i pixlar. 

Observera att vissa bilder kanske inte är lämpliga för vätskestäm- ning, i vilket fall 
Ändra storlek på lager  eller Beskär lager skulle vara lämpligare. 
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Redigera - Kopiera och klistra in
Den Kopiera och klistra in knappen öppnar en dropdown-meny för kopiera och klistra in 
funktionalitet.
Se de Klipp ut, kopiera, klistra in sida för mer. 
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Välj - Markeringsverktyg
I verktygsfältet Markera finns verktyg som gör att du kan markera delar av ett fotografi att fylla, 
copy/paste , eller ta bort. 
Om du kopierar en markering kan du klistra in den som ett nytt överlägg i samma (eller olika) 
projekt eller så kan du klistra in den i ett nytt projekt. Du kan också ta bort ett markerat område. 
Om markeringen täcker någon synlig del av en överlagringsbild kommer endast innehåll från 
den överläggsbilden att tas bort (så att du kan ta bort innehåll från en överlagringsbild utan risk 
för att något raderas från lager under den). 

Kortkommandon  
● Välj alla  (Ctrl + A) 

Välj alla kommer att välja allt i bilden, oavsett vilket (om något) verktyg som för närvarande 
är valt. 

● Avmarkera alla (Ctrl + D) 
Avmarkera alla kommer att rensa det aktuella urvalet och inaktivera alla aktiva 
markeringsverktyg. 

● Invertera markering (Ctrl + I) 
Invertera markering  tillåter att du ändrar det som för närvarande är markerat till hela det 
omarkerade området på fotografiet. Om himlen till exempel har valts och du klickar på 
Invertera markering, kommer himlen att bli omarkerad och resten av fotot blir det nya valda 
området. 

Rektangulär markering  
Med verktyget Rektangulär markering kan du klicka på musknappen, dra och släpp sedan 
för att skapa en rektangulär markering i fotot. Håll ctrl-tangenten för att göra en 
fyrkantsmarkering. 

Oval markering 
Med ovalmarkeringsverktyget kan du klicka på musknappen, dra och släpp sedan för att 
skapa en oval markering i fotot. Håll ctrl-tangenten om du vill göra en cirkelmarkering. 

Polygon urval  
Med markeringsverktyget för polygon kan du skapa en polygonal markering. Klicka på en 
punkt på bilden och släpp musen för att skapa ankarpunkten, flytta sedan musen till den 
andra punkten och klicka igen. Upprepa så många gånger som behövs för att skapa önskad 
polygon, stäng sedan polygonen genom att klicka på den första ankarpunkten eller 
dubbelklicka. 

Fritt formulärval 
Med verktyget för val av fritt formulär kan du välja en handritade region. Dra markören runt 
den region du vill markera, släpp sedan musknappen för att slutföra markeringen. 

Magnet Val  
Magnetmarkeringsverktyget låter dig markera ett objekt i din bild genom att fästa mot 
objektets kanter. Starta markeringen genom att klicka på ett objekts kant. Klicka sedan 
någonstans inom cirkeln som visas för att lägga till ett segment i markeringsdispositionen. 
Fortsätt lägga till segment tills hela objektet är konturerat. Om du klickar på den första 
punkten eller dubbelklickar kommer att slutföras valet. 

Trollstav  
Den magiska trollstaven verktyget kan du klicka på en enda plats i fotot för att välja alla 
angränsande områden i en liknande färg (klicka på en punkt på himlen för att välja hela 
himlen, till exempel). När trollstavsverktyget är markerat kan du ange ett Toleransvärde 
genom att klicka på rullgardinpilen bredvid knappen. Detta avgör hur lik en pixels färg måste 
vara för att få markerad. 
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Välj - Expandera, Kontrakt och Val av fjäder
Expandera markering  

Odla det aktuella urvalet genom att högerklicka på markeringen och välja den Expandera 
markering  Menyalternativet. Detta kommer att ta upp en dialogruta frågar hur mycket att 
utöka urvalet genom. Ange ett positivt tal och klicka Expandera . 

Val av kontrakt 
Förminska det aktuella urvalet genom att högerklicka på markeringen och välja den Val av 
kontrakt Menyalternativet. Detta kommer att ta upp en dialogruta frågar hur mycket att 
kontraktera urvalet genom. Ange ett positivt tal och klicka Kontrakt. 

Val av fjäder 
Fjäder eller oskärpa valgränsen genom att högerklicka på markeringen och välja den Val 
av fjäder Menyalternativet. Detta kommer att ta upp en dialogruta frågar hur mycket fjäder 
valet genom. Ange ett positivt tal och klicka Fjäder. 
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Välj - Beskär valt
Beskär ut omarkerade områden med Beskär valt Lager. Gör först ett val med den 
Markeringsverktyg, klicka sedan på fliken Beskär valt knappen i verktygsfältet med flikar. Då 
tas omarkerade pixlar bort och bilden storleksförstäms så att den matchar markeringarna för 
ditt val. 

Använd skjutreglaget Utjämna/skarp för att jämna ut kanterna på ditt val. 
Du kan gå tillbaka och ändra det beskurna området genom att klicka på Redigera beskära 
markering  Knappen. Använd markeringsverktygen för att ändra det markerade området. När 
du är nöjd med ditt nya val klickar du på Tillämpa att åter beskära till det nya urvalet. 
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Välj - Fyll
Effekten Fyllning fyller det markerade området med en färg. Lägg till ett fyllningslager genom 
att klicka på fliken Fyll knappen i Välj  Tab. 
Användning  

Gör en markering med markeringsverktygen och klicka sedan på knappen Fyll Knappen. 
Välj en fyllningsfärg med hjälp av dialogrutan för färgväljaren. Ett fyllningslager kommer att 
skapas när OK-knappen klickas.
Fyllningsfärgen kan ändras genom att klicka på knappen Fyllningsfärg på 
egenskapspanelen. 
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Färg - Ljusstyrka
Färgjusteringsskiktet Ljusstyrka ändrar den övergripande ljusstyrkan för din bild. Lägg till ett 
skikt för ljusstyrka genom att klicka på Ljusstyrka  ikonen på Färg fliken i verktygsfältet och 
justera sedan det markerade skiktet för ljusstyrka på panelen Egenskaper för ljusstyrka. 
Användning  
Använd den Ljusstyrka: skjutreglaget för att göra bilden ljusare eller mörkare. 

● Negativa värden kommer att göra bilden mörkare.
● Positiva värden kommer att göra bilden ljusare.
● Värdet 0 kommer att lämna bilden oförändrad.
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Färg - Kontrast
Färgjusteringsskiktet Kontrast justerar övre och nedre gränserna för din bilds ljusstyrka. Lägg 
till ett kontrastlager genom att klicka på knappen Kontrast ikonen på Färg tabb i verktygsfältet 
och justera sedan det markerade kontrastlagret på panelen Kontrastegenskaper. 
Användning  
Använd den Kontrast:  skjutreglaget för att öka eller minska kontrasten i en bild. 

● Negativa värden kommer att gråa ut fotot.
● Positiva värden kommer att framhäva skillnaden mellan skuggor och ljusområden.
● Värdet 0 kommer att lämna bilden oförändrad.
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Färg - Exponering
Färgjusteringsskiktet Exponering simulerar ett foto som tagits med en annan exponeringstid för 
ljus mot film. Du kan använda PhotoPads exponeringslager för att öka eller minska intensiteten 
av lampor i ditt fotografi för en konstnärlig effekt. Lägg till ett exponeringslager genom att klicka 
på Exponering  ikonen på Färg fliken i verktygsfältet. 
Användning  
Använd den Exponering: skjutreglaget för att korrigera över eller under exponering. 

● Negativa värden kommer att simulera ett reducerat ljus till film exponering varaktighet. 
Detta gör bilden mörkare.

● Positiva värden kommer att simulera ett ökat ljus till filmexponering varaktighet. Detta 
gör bilden ljusare.

● Värdet 0 kommer att lämna bilden oförändrad.
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Färg - Autonivåer
Färgjusteringsskiktet Autonivåer utför utjämning av histogram för en mer enhetlig fördelning av 
färger. Lägg till ett lager för automatiska nivåer genom att klicka på Autonivåer ikonen på Färg

Egenskaper för automatiska nivåer 
Justera styrkan i effekten med hjälp av skjutreglaget. 
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Färg - Nivåer
Med justeringsskiktet Nivåer kan du justera skuggorna, mellantonerna och högdagrarna i din 
bild. Lägg till ett lager för nivåer genom att klicka på Nivåer  ikonen på Färg fliken i 
verktygsfältet. 
Egenskaper för nivåer  

Kanal 
Med kanalens pulldown kan du välja en färgkanal att justera. 
● RGB kommer att justera alla färgkanaler på en gång.
● Rött kommer endast att justera de röda värdena på din bild.
● Grön kommer bara att justera de gröna värdena för din bild.
● Blå kommer bara att justera de blå värdena på din bild.
Reglagen  
Det svarta reglaget justerar din bilds skuggor. 
Glidande den svarta reglaget till höger kommer att göra skuggorna i din bild mer synliga. 
Det grå reglaget justerar mellantonerna för din bild. 
Glidande den grå reglaget till vänster kommer att göra din bild mörkare. 
Glidande den grå reglaget till höger kommer att göra din bild ljusare. 
Det vita reglaget justerar din bilds högdagrar. 
Glidande den vita reglaget till vänster kommer att göra höjdpunkterna i din bild mer 
synliga. 
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Färg - Färgkurvor
Med lagret med färgkurvor kan du styra tonomfånget för en bild. Lägg till ett kurvlager genom 
att klicka på Färgkurvor  ikonen på Färg fliken i verktygsfältet. 
Curve Egenskaper 

Kanal 
Med kanalens pulldown kan du välja en färgkanal att justera. 
● RGB kommer att justera alla färgkanaler på en gång.
● Rött kommer endast att justera de röda värdena på din bild.
● Grön kommer bara att justera de gröna värdena för din bild.
● Blå kommer bara att justera de blå värdena på din bild.
Diagram 
Grafens vågräta axel representerar ingångsvärdena för varje färg i din bild, med mörka 
värden till vänster och ljusvärden till höger. 
Grafens lodräta axel representerar effektens utdata, med mörka värden på botten- och 
ljusvärdena på ovansidan. 
Kurvan representerar hur färgerna i din bild mappas från indatavärden till utdatavärden. 
Klicka någonstans på grafen för att lägga till en kontrollpunkt. Kontrollpunkten kan dras 
för att ändra kurvan. Kontrollpunkten kan också återställas/tas bort antingen genom att 
markera den, tryck sedan på delete-tangenten eller tryck på musens högerklick framför 
kontrollpunkten

Branta avsnitt av kurvan kommer att resultera i hög kontrast. Platta avsnitt av kurvan 
kommer att resultera i låg kontrast. 
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Färg - Färgbalans
Med lagret Färgbalans kan du styra färgerna på skuggor, mellantoner och högdagrar 
oberoende av varandra. Lägga till ett lager för färgbalans genom att klicka på Färgbalans 
ikonen på Färg fliken i verktygsfältet. 
De tre alternativknapparna används för att avgöra vilka värden på bilden du ändrar. 

När Skuggor kontrolleras, kommer färgreglagen att justera de skuggade delarna av din 
bild. 
När Mellantoner kontrolleras, kommer färgreglagen att justera mellantonsfärgerna i din 
bild. 
När Höjdpunkter kontrolleras, kommer färgreglagen att justera höjdpunkterna i din bild. 
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Färg - Nyans
Färgjusteringsskiktet Nyans skiftar färgspektrumet på dina fotografier. Lägg till ett nyanslager 
genom att klicka på Nyans ikonen på Färg fliken i verktygsfältet. 
Användning  
Använd den Nyans Skift: reglaget för att ändra spektrumet av färger i din bild. 

● Negativa värden kommer att skifta färger till den motsatta sidan av färghjulet i en 
riktning.

● Positiva värden kommer att skifta färger till den motsatta sidan av färghjulet i den andra 
riktningen.

● Värdet 0 kommer att lämna bilden oförändrad.
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Färg - Mättnad
Färgjusteringsskiktet Mättnad ändrar mättnadsintensiteten för ditt fotografis färger. PhotoPad's 
Saturation lager kan användas för att göra ditt fotografi färger mer levande, eller ens för att 
lägga till en konstnärlig slöhet. Lägg till ett mättnadslager genom att klicka på Mättnad ikonen 
på Färg fliken i verktygsfältet. 
Användning  
Använd den Mättnad: reglaget för att göra din bild mer tråkig eller levande i färg 

● Negativa värden kommer att minska färgmättnaden, vilket gör bilden mer matt.
● Positiva värden kommer att öka färgmättnaden, vilket gör bilden mer levande.
● Värdet 0 kommer att lämna bilden oförändrad.
Använd den Förhindra översaturation checkbox för att möjliggöra översaturation 

förebyggande av bilder. När det är aktiverat kommer detta att förhindra mättnadsartefakter. 
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Färg - Temperatur
Färgjusteringsskiktet Temperatur lägger till eller drar ifrån varma färger från ditt fotografi. Lägg 
till ett temperaturlager genom att klicka på Temperatur  ikonen på Färg fliken i verktygsfältet 
justerar du sedan det valda temperaturlagret på panelen Temperaturegenskaper. 
Använd färgjusteringsskiktet Temperatur för att göra ett kallt fotografi varmare, eller en varm 
fotografikylare. Den typ av belysning som finns tillgänglig när ett fotografi tas kan påverka 
fotografiens temperatur, även kallat färgbalansen eller vitbalansen. Ett motiv som fotograferas 
inomhus kan till exempel visas mer orange än samma föremål som fotograferas utomhus. Om 
temperaturen på ett fotografi är för kallt då vita visas blå, och om det är för varmt då vita visas 
orange eller röd.

Användning  
Använd skjutreglaget för att lägga till värme eller svalka i din bild.

● Dra skjutreglaget mot Cool att subtrahera värmen från din bild.
● Dra skjutreglaget mot Varm  för att lägga till värme i din bild.
● Att hålla reglaget i mitten kommer att lämna bilden oförändrad.
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Färg - Nyans
Färgjusteringsskiktet Färgton tillämpar en digital effekt med liknande resultat som screentryck. 
Färgtonning kan användas för att applicera en subtil blandning av ditt fotografi med en enda 
färg. Lägg till ett färgtonslagrar genom att klicka på Nyans ikonen på Färg fliken i 
verktygsfältet. 
Användning  

● Styrka: Detta skjutreglage justerar styrkan i effekten. 
● Nyans:  Med det här skjutreglaget justeras färgtonens nyans. 
● Lätthet: Med det här skjutreglaget justeras färgningens ljusstyrka. 
● Mättnad:  Med det här skjutreglaget justeras färgningens intensitet. 
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Färg - Övertoning Karta
Med lagret Övertoningskarta kan du mappa en pixels ljusstyrka till en viss färg. Lägg till ett 
lager för övertoningskarta genom att klicka på fliken Övertoning Karta ikonen på Färg fliken i 
verktygsfältet. 
Egenskaper för övertoningskarta 

Övertoningsstapel 
Övertoningsstapeln representerar mappningen från en pixels ljusstyrka till en ny färg. 
Mörka pixlar kommer att tilldelas färgen till vänster om övertoningen. 
Ljuspixlar kommer att tilldelas färgen till höger om övertoningen. 
Skjutreglagen under övertoningsstapeln kallas Markörer . 
Välj en markör genom att klicka på den. Den markerade markören kommer att visas som 
ett vitt reglage med en svart kontur. 
Du kan flytta den markerade markörens placering i övertoningen genom att dra den. 
Du kan ändra den markerade markörens färg med den Ange markeringsfärg  Knappen. 
Då ändras färgerna i övertoningen. 
Markörer kan läggas till eller raderas med Lägg till markör och Ta bort markör  
knappar. 
Färg blandning 
Med alternativen för färgblandning kan du justera hur övertoningen mappade färger 
smälter samman med indatafärgerna i din bild. 
Den Blanda färger alternativet kombinerar helt enkelt utdatafärgerna med 
ingångsfärgerna. 
Den Överlägg Färger  alternativet kommer att överlagra utmatningsfärgerna ovanpå 
ingångsfärgerna. 
Skjutreglaget justerar effektens övergripande styrka. 
Dra skjutreglaget åt vänster för subtila ändringar. Dra reglaget åt höger för mer 
uppenbara ändringar. 
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Filter - Gråskala
Färgjusteringsskiktet Gråskala simulerar ett foto som skrivs ut med svart färgad toning. Använd 
PhotoPads gråskalelagereffekt för att simulera denna klassiska stil med fotografiskt tryck. Lägg 
till ett lager i gråskala genom att klicka på Gråskala ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Färgfilter pulldown-lista för olika gråskalestilar: 
● Standard kommer helt enkelt att desaturate bilden. 
● Rött filter  kommer att göra röda pixlar ljusare och blå / gröna pixlar mörkare. 
● Grönt filter kommer att göra gröna pixlar ljusare och röda/blå pixlar mörkare. 
● Blått filter kommer att göra blå pixlar ljusare och röda / gröna pixlar mörkare. 
● Nyheter  kommer att tillämpa en kombination av 61 kontrast, 13 block storlek pixlar 

och 50 skärpa. 
● Panda kommer att gälla 90 kontrast till Gråskalan. 
● Santorini kommer att tillämpa ett rött filter, 80 kontrast och en 12% standard 

oskärpa. 
● Skorsten  kommer att gälla -37 kontrast och -24 exponering. 
● Steam kommer att gälla -37 kontrast och 23 exponering. 
● Tornado  kommer att gälla 90 kontrast och tillämpa vinjett på 12 i storlek och 100 i 

styrka. 
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera effektens styrka. 
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Filter - Sepia Ton
Färgjusteringsskiktet Sepia simulerar ett foto som skrivs ut med sepiafärgad toning. Innan den 
komplexa tryckprocessen av den moderna flertonsfärgskrivaren trycktes fotografier i monoton. 
En vanlig favoritfärg som används i mono-tone fotografiska utskrifter togs från Sepia Officinalis 
bläckfisk för att ge en varmare färg till svart och vitt alternativ. Använd PhotoPads 
sepia-tonlagereffekt för att simulera hur ditt fotografi kan se ut med olika förhållanden av 
sepiafärgen blandat i din skrivare. Lägg till ett sepia-tonlager genom att klicka på 

Sepia ikonen 
på Filter tabb i verktygsfältet, justera sedan det markerade sepiatonslagret på panelen Sepia 
Tonegenskaper. 
Användning  

Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Negativ
Det Negativa färgjusteringsskiktet bearbetar en skannad films negativa till ett tryckbart 
fotografi. Innan digitalkameror, bilder fångades på en speciell ljuskänslig film rulle som kallas 
en negativ. Denna film fick namnet ett negativt eftersom det skulle spela in färger och ljus som 
gjorde Inte komma in i kameralinsen. En negativ filmrulle skulle sedan tas till ett fototryck butik 
som skall bearbetas och skrivas ut på kort för normal visning. Om du använder en skanner för 
att överföra en negativ filmrulle till datorn, då kan du använda PhotoPad negativa lager för att 
omvandla den skannade negativa filmen till rätt färger för visning. Lägg till ett negativt lager 
genom att klicka på Negativ  ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Det finns inga egenskaper för den här effekten. 
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Filter - Vintage
Effekten Vintage härmar utseendet på ett foto som tagits med en äldre kamera. Lägg till ett 
yttningslager genom att klicka på Vintage  ikonen på Färg fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Blekmedel  
Den här inställningen simulerar en bypass för blekmedel. Detta tvättar ut ljusare färger 
och ger fotot mer kontrast. 
Klicka på den Blekmedel checkbox för att aktivera eller inaktivera denna aspekt av 
effekten. 
Använd den Summa  skjutreglaget för att justera styrkan hos blekmedelseffekten. 

Vinjett  
Detta lägger till en vinjett i bilden (liknande vinjetteffekten). 
Klicka på den Vinjett  checkbox för att aktivera eller inaktivera denna aspekt av effekten. 
Använd den Storlek skjutreglaget för att justera vinjettens storlek. 
Använd den Styrka skjutreglaget för att justera sikten på vinjetten. 
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Filter - Dust/Scratches
Filtret Damm/repor lägger till texturer på ett foto för att ge ett klassiskt fotout utseendet. Lägg 
till ett damm/repor lager genom att gå till Menyn Filter och välja Dust/Scratches sak. 

Användning  
Filtertyp 

Välj från den tillgängliga damm- och repor konsistensen: 
● Trasig
● Vattenskada
● Repig
● Filmlinjer
● Vikta
● Damm
● Kornig
● Färgsprakande
● Disig
Styrka  
Justera filtrets synlighet. 
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Filter - Gammalt foto
Filtret Gammalt foto ger din bild ett klassiskt gammalt fotout utseendet. Lägg till ett gammalt 
fotolager genom att gå till Menyn Filter och välja Gammalt foto sak. 

Användning  
Gråskalefilter 

Gråskala simulerar ett foto som skrivs ut med svartfärgad toning. Använd 
rullgardinslistan för olika gråskaleformat: 
● Standard kommer helt enkelt att desaturate bilden.
● Rött filter  kommer att göra röda pixlar ljusare och blå / gröna pixlar mörkare.
● Grönt filter kommer att göra gröna pixlar ljusare och röda/blå pixlar mörkare.
● Blått filter kommer att göra blå pixlar ljusare och röda / gröna pixlar mörkare.
● Nyheter  kommer att tillämpa en kombination av 61 kontrast, 13 block storlek pixlar 

och 50 skärpa.
● Panda kommer att gälla 90 kontrast till Gråskalan.
● Santorini kommer att tillämpa ett rött filter, 80 kontrast och en 12% standard 

oskärpa.
● Skorsten  kommer att gälla -37 kontrast och -24 exponering.
● Steam kommer att gälla -37 kontrast och 23 exponering.
● Tornado  kommer att gälla 90 kontrast och tillämpa vinjett på 12 i storlek och 100 i 

styrka.
Gråskala styrka  
Använd skjutreglaget för att justera styrkan på gråskaleeffekten. 

Vinjett storlek  
Vinjett simulerar ljusfångstegenskaperna hos en gammal kamera och lägger till en mjuk 
elliptisk kantlinje. Använd skjutreglaget för att justera storleken på vinjetteffekten. 

Vinjett styrka 
Använd skjutreglaget för att justera vinjetteffektens styrka. 

Sepia Styrka 
Sepia simulerar ett foto tryckt med sepiafärgad toning. Använd skjutreglaget för att 
justera styrkan på Sepia-effekten. 

Dammstyrka 
Damm lägger till textur på ett foto för att ge ett klassiskt fotout utseendet. Använd 
skjutreglaget för att justera dammeffektens styrka. 

Blekningsstyrka  
Blekmedel tvättar ut ljusare färger och ger bilden mer kontrast. Använd skjutreglaget för 
att justera dammeffektens styrka. 
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Filter - Färg Boost
Med filtret Färgförsthöjning ökar du kontrasten och mättnaden i din bild. Lägga till ett 
färgökningsfilter genom att klicka på Färg Boost  ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Ljusstyrka: skjutreglaget för att justera effektens ljusstyrka. 
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Sunglow
Sunglow-filtret gör skuggor röda, markerar gult och lägger till en vinjett. Lägg till ett 
Sunglow-filter genom att klicka på Sunglow  ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Redwood
Redwood-filtret gör skuggor rödbruna och högdagrar gula. Lägg till ett Redwood-filter genom 
att klicka på Redwood ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Elektrisk
Electric-filtret ökar mättnaden i din bild och lägger till extra blå till mörkare färger. Lägg till ett 
Elektriskt filter genom att klicka på Elektrisk  ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Aqua
Aqua-filtret gör mörkare färger blå och ljusare färger beige. Lägg till ett Aqua-filter genom att 
klicka på Aqua  ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Orchid Ljus
Orchid Light-filtret gör mitten av din bild ljusare med en mjuk orange färg och lägger till en lila 
vinjett runt utsidan. Lägg till Orchid-filtret genom att klicka på Orchid Ljus knappen på Filter 
fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Amber
Amber-filtret mappar skuggor till lila, mellantoner till orange och höjdpunkter till gult. Lägg till ett 
Amber-filter genom att klicka på Amber  ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Ljusstyrka: skjutreglaget för att styra bildens ljusstyrka. Mörkfärgning av bilden 
kommer att öka mängden lila. Ljusare bilden kommer att öka mängden gul.
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Nattlig
Nocturnal-filtret desaturerar dina foton och lägger till en touch av blått och kricka. Lägg till filtret 
Nattsnäcka genom att klicka på fliken Nattlig ikonen på Filter fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Ljusstyrka: skjutreglaget för att styra bildens ljusstyrka. Mörkfärgning av bilden 
kommer att öka mängden lila. Ljusare bilden kommer att öka mängden gul.
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera filtrets styrka. 
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Filter - Positiv
Konvertera din skannade färgnegativ till en positiv bild genom att klicka på Positiv ikonen på Fi
lter  fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Det finns inga egenskaper för den här effekten. 
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Effekter - Regionala effekter
Med den valda regioneffekten kan du använda en effekt på endast delar av bilden. Om du vill 
lägga till ett lager för Regionala effekter klickar du på Regionala effekter  ikonen i Effekter  
fliken i verktygsfältet. 
Regionval 

I grupprutan Regionmarkering finns olika verktyg för att ändra var effekten används. 
Den Måla region knappen låter dig använda penselverktygen för att dra in och radera ut 
där effekten appliceras. 
Den Välj region  knappen kommer att ställa in aktuellt val som det område där effekter 
tillämpas. 
Den Invertera region knappen kommer att invertera masken. Regioner som tidigare inte 
har den effekt som tillämpas får nu den effekt som tillämpas, och vice versa. 
Den Återställ region  knappen kommer att göra alla pixlar visa effekten. 

Effekter  
Välj en effekt i listrutan som ska tillämpas på pixlarna inom regionen. 
Alternativt gör du en markering med markeringsverktygen och välj sedan effekten. Ett skikt 
för Regionala effekter kommer att skapas automatiskt med hjälp av den effekt du har valt. 
Följande lista över effekter kan användas med lagret Regionala effekter: 
● Autonivåer 
● Oskärpa 
● Tegel  
● Ljusstyrka 
● Tecknad 
● Färgbalans 
● Färgkurvor  
● Färgnivåer 
● Färgborttagning 
● Kontrast  
● Exponering 
● Mappning av övertoning 
● Gråskala  
● Nyans 
● Negativ 
● Brusreducering 
● Oljefärg 
● Pixelate 
● Mättnad 
● Sepia 
● Skärpa  
● Temperatur 
● Nyans 
● Två Ton 
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Effekter - Två Ton
Med effektlagret Två toner kan du måla om bilden med två färger. Lägga till ett lager med två 
toner genom att klicka på Två Ton ikonen på Effekter  släpp nedåt och justera sedan det 
markerade tvåtonslagret på panelen Egenskaper för två toner. 
Egenskaper för två toner 
Färgkombination

Välj från tillgänglig förinställd färgkombination i listrutan. 
Använd den Mörk ton och ljus ton: knappar för att använda en egen färg.
Övertoningsstapel 
Övertoningsstapeln representerar mappningen från en pixels ljusstyrka till en ny färg. 
Mörka pixlar kommer att tilldelas färgen till vänster om övertoningen. 
Ljuspixlar kommer att tilldelas färgen till höger om övertoningen. 
Skjutreglagen under övertoningsstapeln kallas Markörer . 
Välj en markör genom att klicka på den. Den markerade markören kommer att visas som ett 
vitt reglage med en svart kontur. 
Du kan flytta den markerade markörens placering i övertoningen genom att dra den. 
Du kan ändra färgerna med den Mörk ton och Ljus ton knappar. 
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Effekter - Oskärpa
Effektlagret Blur tillämpar en oljig gel på duken för en konstnärlig effekt. Lägg till ett oskärpa 
lager genom att klicka på den Oskärpa  ikonen på Effekter  tabb i verktygsfältet och justera 
sedan det markerade oskärpa lagret på panelen Oskärpa egenskaper. 
Oskärpa Egenskaper  

Oskärpa Typ
Ändra oskärpa-typen med hjälp av alternativknapparna. 
Använd den Summa:  skjutreglaget för att justera oskärpans styrka.
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Effekter - Skärpa
Lagret För effekten Skärpa lägger till kontrast till de synliga kanterna på din duk. Lägg till ett 
skikt för skärpa genom att klicka på Skärpa  ikonen på Effekter  tabb i verktygsfältet och 
justera sedan det markerade skärpasskiktet på panelen Skärpa egenskaper. 
Användning  

Ett fotografi som är subtilt ur fokus kan ibland räddas genom att skärpa synliga kanter 
genom en ökning av kontrast. 

Öka skärpan i egenskaper  
Använd den Summa:  skjutreglaget för att öka skärpan runt synliga kanter. 
Använda avancerade inställningar 
Då inaktiveras skjutreglagets kontroll och aktiverar de andra kontrollerna på panelen. Detta 
ändrar också den metod som används för att utföra skärpningen till en Oskarp mask. På så 
sätt kan du finjustera hur skärpningen tillämpas på bilden, och kan ge ett mer naturligt 
utseende. 

Radie 
Mindre värden kommer att skärpa de finare detaljerna i en bild. Som storleken på bilden 
eller avståndet du visa fotot från ökar, kommer du vill ha en större radie. 
Summa  
Hur mycket skärpning tillämpas. Detta kan vara mycket bildberoende, så det kan ta viss 
justering för att hitta den nivå som du tycker är bäst för varje bild. 
Buller Dämpning 
Styr hur distinkt en kant måste vara innan skärpning tillämpas på den. Detta kan bidra till att 
förhindra skärpning av saker som buller och korn inom en bild. 
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Effekter - Pixelate
Med effektlagret Pixelate får din bild ett lågt upplösningsuttryck. Lägg till ett pixelat lager 
genom att klicka på fliken Pixelate ikonen på Effekter  fliken i verktygsfältet och justera sedan 
skjutreglaget för mer eller mindre pixelation. 
Användning  

Pixelateskiktet styrs av Summa  Reglaget. 
● Om du flyttar skjutreglaget åt vänster blir bilden mindre pixlig.
● Om du flyttar skjutreglaget åt höger blir bilden mer pixlig.
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Effekter - Vinjett
Vignette-effekten gör att bilden tonas ut till en angiven färg vid det är kanter. Den kan 
användas för att simulera ljuset fånga egenskaper hos en gammal kamera, eller för att lägga 
till en mjuk elliptisk gräns. 

Användning  
Vignette-effekten styrs av 3 inställningar: 

● Använd det första skjutreglaget för att justera vinjetteringsstorleken.
● Använd det andra skjutreglaget för att justera synligheten för vinjetteringseffekten.
● Använd färgväljaren för att ändra vinjetteringsfärgen.
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Effekter - Lokalt fokus
Med effektlagret Lokal fokus tillämpas en intressemarkering genom att bildens kanter mjukas 
upp. Lägg till ett lager för lokalt fokus genom att klicka på fliken Lokalt fokus ikonen på Effekt
er  tabb i verktygsfältet och justera sedan det markerade lokala fokuslagret på panelen 
Egenskaper för lokaliserad fokus. 
Användning  

Du kan använda det lokala fokuslagret för att subtilt dra uppmärksamheten till ett visst 
område på arbetsytan. 
Det lokala fokuslagret styrs av ett par överlappande cirklar på arbetsytan som delar samma 
mitt.
● Inuti den inre cirkeln kommer duken att förbli klar.
● Utanför den yttre cirkeln kommer bilden att vara suddig.
● Mellan de inre och yttre cirklarna är en gradvis förändring från skarp till suddig.
Klicka inuti en cirkel och dra musen för att placera fokuspunkten. 
Klicka och dra i en cirkels kant om du vill ändra storlek på den cirkeln. 

Egenskaper för lokaliserad fokus  
Oskärpa Typ
Ändra oskärpa-typen med hjälp av alternativknapparna.
Skarp / Oskärpa
Använd skjutreglaget för att öka eller minska oskärpan eller skärpan i ut kanterna.
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Effekter - Linsdistorsion
Effekten Linsförvrängning kan användas för att öka eller minska linsförvrängningen. Lägg till ett 
linsförvrängningslager genom att klicka på Linsdistorsion  ikonen på Effekter  fliken i 
verktygsfältet. 
Användning  

Använd reglaget Pincushion/Fisheye för att justera typen och styrkan på distorsionen.
● Flytta skjutreglaget mot Pincushion  att sträcka ut hörnen. Detta kommer att minska 

fisheye snedvridning. 
● Flytta skjutreglaget mot Fisheye  att svälla centrum. Detta kommer att öka mängden 

fisheye snedvridning. 
Delar av bilden kan få klippt efter förvrängning. Använd zoomreglaget för att skala ner 
bilden och göra de urklippta områdena synliga igen.
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Effekter - Verktyget tp
Med Warp Tool kan du varp och förvränga någon del av din bild. Välj penseltypen och dra 
markören runt den region du vill förvränga. 
Penseltyper: 

● Flytta pensel 
Move-penseln kommer att flytta pixlar i samma riktning som du flyttar markören. 

● Blås upp pensel 
Den Inflate pensel kommer att skjuta pixlar bort från markören, skapa en uppblåst eller 
uppsvälld look. 

● Nypa pensel 
Den Pinch pensel kommer att dra pixlar mot markören, skapa en klämd utseende. 

● Läka Pensel  
Heal-borsten kommer att flytta pixlar tillbaka mot sin ursprungliga position. 

Inställningar för pensel: 
● Penselstorlek  

Endast pixlar inom den visade borstcirkeln kommer att skeva. Öka penselcirkelns 
storlek genom att flytta reglaget åt höger. Minska penselcirkelns storlek genom att flytta 
skjutreglaget åt vänster. 

● Pensel styrka 
Penselstyrka avgör hur intensiv distorsionen kommer att bli. Öka borststyrkan genom att 
flytta reglaget åt höger. Minska penselstyrkan genom att flytta reglaget åt vänster. 

Smidig  
Förvrängningar kan ibland ge skarpa eller ojämna kanter. Det är Smidig  verktyget kommer 
att jämna ut förvrängningarna över hela bilden och minska taggiga kanter. 

Återställ  
Du kan ångra alla förvrängningar genom att klicka på Återställ  Knappen. 
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Effekter - Färg Splash
Med effekten Färgstänk behålls färger nära den valda färgen och gråskala tillämpas på de 
återstående färgerna. Lägg till ett Färgstänk-lager genom att klicka på Färg Splash ikonen på 

 fliken i verktygsfältet. 
Användning: 

● Använd den inbäddade färgväljaren för att välja en färg som ska behållas från bilden. 
Att välja en färg att behålla blir ännu enklare genom att klicka på Pipett knappen och 
klickar direkt på bilden.

● Den Tolerans  skjutreglaget ställer in hur lika pixlarna måste vara den valda färgen för 
att de ska behållas.

● Den Luddighet skjutreglaget justerar känsligheten för färgspillkorrigering.
● Den Lägg till färg knappen kan du lägga till fler färger att behålla från bilden.
● Den Färgsuddgummi knappen låter dig använda penselverktygen för att dra in och 

radera ut där effekten appliceras.
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Effekter - Clipart
Beskrivning 

Lägg till clipart-bilder i dina foton med clipart-verktyget. För att hitta det här verktyget klickar 
du på Clipart  ikonen insidan av Fler effekter dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet. 

Användning  
Använd panelen till vänster för att välja en clipart-kategori. När en kategori är markerad 
kommer en lista med clipart-bilder att visas i mitten av dialogen. Klicka på någon bild i listan 
för att se en förhandsvisning till höger i dialogen. 

När du hittar en clipart-bild du gillar klickar du på knappen Hämta  Knappen. När bilden har 
laddats färdigt kommer clipart-bilden att läggas till i projektet som en Överlägg Bildskikt . 
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Effekter - Ram
Beskrivning 

Lägg till ramar till dina foton med ramverktyget. För att hitta detta verktyg, klicka på Ram 
ikonen insidan av Fler effekter dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet. 

Användning  
När Bildruta är markerad kommer en dialog visas för dig att välja en ram. Använd panelen 
till vänster om dialogen för att välja en ramkategori. När en kategori är markerad kommer en 
lista med rambilder att visas i mitten av dialogen. Klicka på någon bild i listan för att se en 
förhandsvisning av ramen till höger i dialogen. 

När du hittar en ram du gillar klickar du på knappen Hämta  Knappen. När bilden har 
laddats färdigt kommer bildrutan att läggas till i projektet som ett ramlager. 
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Effekter - Tecknad
Den Cartoon effekten gör din bild ser ut som om det var dras av en tecknad konstnär. Lägga till 
ett Cartoon-lager genom att klicka på Tecknad ikonen insidan av Verktyg dropdown i Effekter

Användning  
● Använd den Färgpalett pulldown-lista för att välja ett färgschema.
● Använd den Mättnad skjutreglaget för att öka eller minska bildens mättnad.
● Använd den Kantstyrka  reglaget för att justera hur många linjer som kommer att dras 

längs kanterna i din bild.
● Använd den Detalj reglaget för att justera hur mycket bilden är suddig innan den 

tecknade processen tillämpas.
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Effekter - Oljefärg
Oljefärgseffekten får din bild att se ut som en oljemålning. Lägg till ett oljefärgslager genom att 
klicka på Oljefärg ikonen insidan av Verktyg dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet. 
Användning  

● Använd den Penselstorlek skjutreglaget för att justera färgdaubstorleken.
● Kontrollera Använd pastellfärger checkbox för att minska variationen i ljusa och mörka 

värden för att få det att se ut som om pastellfärger användes. 
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Effekter - Tegel
Lagret Brick effekt gör din bild ser ut som den är gjord av tegel. Lägg till ett tegelstenslager 
genom att klicka på fliken Tegel ikonen insidan av Verktyg dropdown i Effekter  fliken i 
verktygsfältet. 
Användning  

Använd radioknapparna kommer att ändra formen på tegel vara antingen rektangulär eller 
sexkantig. 
Använd den Storlek slider för att justera hur många tegelstenar kommer att användas för att 
komponera din bild. 
● Flytta reglaget åt vänster för fler klossar som är mindre.
● Flytta reglaget åt höger för färre tegelstenar som är större.
Använd den Avstånd slider för att justera hur kompakta klossarna är. 
● Flytta reglaget åt vänster för tätt kompakta tegelstenar.
● Flytta reglaget till höger för mer utspade tegelstenar.
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Effekter - Dubbel exponering
Dubbelexponering lagret är en representerar en bild från ett foto eller annan bildfil. Delar av 
bilden kan raderas med penselverktygen. Bilden kan flyttas, storleks es storleks eller roteras. 
Ett nytt Double Exposure-lager kan skapas genom att klicka på Dubbel exponering effekt 
inuti Fler effekter dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet. 
Bild 

Välj Bild 
Klicka på Välj bild... knappen för att öppna filwebbläsaren och välja den bild som ska 
användas för den dubbla exponeringseffekten. 
Storlek 
Bildstorleken för dubbel exponering kan också ändras genom att dra bildens 
skalhandtag på canvasvisningen när bildlagret är markerat. 
Rotation 
Den dubbla exponeringsbilden kan roteras med hjälp av dukens widgets rotera handtag. 
Opacitet  
Använd den Opacitet:  skjutreglaget för att justera överläggsbildens genomskinlighet. 
Verktyg för radergummi 

Den Verktyg för radergummi knappen låter dig använda penselverktygen för att dra in 
och radera ut där effekten appliceras. 

Bildeffekter  
En effekt kan tillämpas på överläggsbilden genom att kontrollera Använd effekter Kryssrutan. 
Använd den Välj en Effekt pulldown-lista för att välja vilken effekt som ska tillämpas. 
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Effekter - Glow
Beskrivning 

Glow-effekten förbättrar bildens drömska utseende genom att lägga till ljusstyrka och 
oskärpa. Lägga till ett Glow-lager genom att klicka på Glow ikonen insidan av Fler effekter 
dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet. 

Användning  
● Använd den Opacitet  för att justera styrkan på oskärpan som ska appliceras på bilden.
● Använd den Summa  för att justera ljusstyrkan som ska läggas till i bilden.
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Effekter - Anpassade effekter
Med funktionen Anpassad effekt kan du spara de effekter som för närvarande finns i fliken 
Effekter och lager i en effekt. 
Spara en ny Anpassad effekt 

Om du har några effekter i projektet kan du spara alla aktuella effekter (och deras värden) i 
en anpassad effekt. 
Spara genom att klicka på fliken Egen och sedan på knappen 'Ny effekt' i verktygsfältet. En 
spara dialog visas om du har effekter som stöds. Se listan nedan för att kontrollera vilka 
effekter som för närvarande stöds. 

Använda anpassade effekter 
Tillämpa en anpassad effekt

Klicka på fliken Custom och klicka sedan på knappen Custom Effect dropdown. Detta 
kommer att visa dig en lista över anpassade effekter och deras förhandsvisning som du 
för närvarande har sparat. Klicka på den effekt du vill tillämpa på din bild. 

Styrkereglage
Använd skjutreglaget för att justera hur stark effekten används på bilden. 
● Flytta skjutreglaget åt vänster för att minska styrkan hos effekten
● Flytta reglaget åt höger för att öka styrkan i effekten
Ta bort en anpassad effekt
Klicka på fliken Anpassad och sedan på dropdown-knappen Anpassad effekt. 
Högerklicka på effekten som ska tas bort och klicka sedan på Ta bort. 

Effekter som stöds 
● Amber
● Aqua
● Autofix
● AutoLevels
● Balans
● Blueify
● Oskärpa
● Gräns
● Tegel
● Ljusstyrka
● Tecknad
● Chromakey
● Färg Boost
● Kontrast
● Färgkurvor
● Broderi
● Exponering
● Fisheye
● FocusFix
● Glow
● Övertoning Karta
● Graderat filter
● Gråskala
● Halvton
● Nivåer
● Lomo

102

layer_amber.html
layer_aqua.html
layer_autofix.html
layer_autolevels.html
layer_balance.html
layer_blur.html
layer_border.html
layer_brick.html
layer_brightness.html
layer_cartoon.html
layer_colorboost.html
layer_contrast.html
layer_curves.html
layer_embroidery.html
layer_exposure.html
layer_glow.html
layer_gradient.html
layer_grayscale.html
layer_levels.html


● Negativ
● Positiv
● Nattlig
● Brusreducering
● Orchid Ljus
● Pixelate
● Redwood
● Mättnad
● Selektiv färg
● Sepia
● Skärpa
● Sunglow
● Temperatur
● Vinjett
● Vintage
● Två Ton
● Nyans

103

layer_negative.html
layer_positive.html
layer_nocturnal.html
layer_noise.html
layer_orchid.html
layer_pixelate.html
layer_redwood.html
layer_saturation.html
layer_sepia.html
layer_sharpen.html
layer_sunglow.html
layer_temperature.html
layer_vignette.html
layer_vintage.html
layer_twotone.html
layer_tint.html


Verktyg - Panorama
Använd den Panorama  verktyg för att sy flera foton tillsammans. Öppna panoramadialogen 
genom att klicka på Panorama  ikonen på Verktyg fliken i verktygsfältet. 
Referera till Uppgifter - Att sy foton i ett Panorama för mer info. 
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Verktyg - HDR
Använd den HDR (High Dynamic Range) sammanslagningsverktyg för att kombinera tre olika 
exponeringar av samma scen i syfte att bevara detaljer i skuggorna och högdagrarna. 
HDR-verktyget hittar du genom att klicka på HDR ikonen på Verktyg fliken i verktygsfältet. 
Användning  
Om du klickar på HDR-knappen öppnas en filsurfningsdialog. Välj de mörka, medeliga och 
ljusa bilderna genom att hålla Ctrl nyckel och klicka på filerna. När du har dessa bilder valt, 
klicka på Öppna . 
Photopad kommer nu automatiskt att anpassa och kombinera dina bilder till en enda HDR-bild, 
som du kan fortsätta att redigera som alla andra PhotoPad Project. 
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Verktyg - SMS
Ett Text-lager används för att infoga text i en region på arbetsytan. Texten kommer att radsar 
vid kanten av rutan, och kommer inte att överstiga den angivna regionen. Ett nytt textlager kan 
skapas genom att klicka på den SMS ikonen på Verktyg fliken i verktygsfältet. 
Text anges direkt i textrutan för dukens widget. Specialeffekter som skugga, fasning och 
ljussken kommer inte att återges förrän du är klar med redigeringen och klickar utanför 
textregionen. 

Textregionen kan flyttas genom att dra widgetkanterna. Den kan storleksförstoras och roteras 
med widgethandtagen på skärmen. 
Val för teckensnitt  

Teckensnitt Face: Använd den Teckensnitt Face  pulldown-lista för att välja ett teckensnitt. 
Observera att endast teckensnitt av sann typ kan användas. 
Teckenstil: Använd den B  knappen för fetstil, den  knappen för kursiv stil, och den U  
knappen för understruken text. 
Teckenfärg:  Klicka på den Färgknapp för att ändra teckensnittets färg. 
Teckenstorlek:  Använd den Teckenstorlek  talfält för att ange en teckenstorlek. 
Text Orientering  
Justering 

Använd den första uppsättningen knappar för Vågrät justering: Vänster, Mitten och 
Högerjusterad text. 
Använd den andra uppsättningen knappar för Vertikal justering: Överkant, Mitt och 
Nedre justerad text. 

Rotation 
Använd den Rotationshandtag  på textwidgeten för att rotera texten, eller använd Rotatio
n  inmatningsfält för att ange textrotationen i grader. 

Text Effekter  
● Bakgrundsfärg Markera den här kryssrutan om du vill visa en heltäckande färg bakom 

texten.
● Skugga  Markera den här kryssrutan för att visa en släppskugga under texten. 

Obs: Den här effekten syns inte när textwidgeten är aktiv.
● Avfasning och Relief Markera den här kryssrutan för att ge djup och volym till texten. 

Obs: Den här effekten syns inte när textwidgeten är aktiv.
● Inre glöd Markera den här kryssrutan för att återge en glöd på insidan av varje tecken. 

Obs: Den här effekten syns inte när textwidgeten är aktiv.
● Yttre glöd Markera den här kryssrutan för att återge en glöd på utsidan av varje tecken. 

Obs: Den här effekten syns inte när textwidgeten är aktiv.
Text opacitet 
Använd den Opacitet:  skjutreglaget för att göra texten genomskinlig. 
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Verktyg - Ritverktyg
Med Ritverktyget kan du rita på fotot, på samma sätt som grundläggande färgprogram. På 
dropdown-menyn kan du välja Penna, Linje, eller former som Ellips, Rektangel, Rundad 
rektangel , Vågrät pil  och Lodrät pil . 
Val för pensel 

Pensel typ  
Använd den Rita pensel  om du vill lägga till penseldrag i dragningslagret. 
Använd den Radergummi för att radera penseldrag från dragningslagret. 
Pensel färg  
Använd den inbäddade färgväljaren för att välja en färg att måla med. Alternativt kan du 
använda den Pipett knappen för att ta en färg från skärmen, eller använd Välj färg... knappen 
för att öppna den avancerade färgväljarens dialog. 
Penselstorlek  
Använd den Storlek: skjutreglaget för att justera penselns storlek. 
Borste Hårdhet 
Använd den Hårdhet: skjutreglaget för att ge dina penseldrag hårda eller mjuka kanter. 
Högre värden kommer att ge skarpare kanter, och lägre värden kommer att ge mjukare 
kanter. 

Pensel styrka 
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera opaciteten för dina penseldrag. Lägre 
värden är mer transparenta och högre värden är mer ogenomskinliga. 
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Verktyg - Överlägg bild
Ett bildlager representerar en bild från ett foto eller en annan bildfil. Den kan flyttas, 
storleksstorlekas eller roteras. Ett nytt bildlager kan skapas genom att klicka på den Bild 
ikonen på Verktyg fliken i verktygsfältet. 
Bildegenskaper  

Storlek 
Använd den Bredd och Höjd fält för att ställa in storleken på övertäckningsbilden i 
bildpunkter. 
Bildstorleken kan också ändras genom att dra bildens skalhandtag på visaren för 
arbetsytan när bildlagret är markerat. 
Genom att kontrollera checkboxen "Behåll proportioner" kommer bredden till 
höjdförhållandet för bilden att bibehållas vid ändring av skalan med hjälp av 
egenskapspanelen eller skalhandtagen på arbetsytan. 

Rotation 
Bilden kan roteras med hjälp av duk-widgetens roterande handtag, eller genom att 
specificera ett värde i Rotation:  Fältet. 
Vänd 
Bilden kan vändas (eller speglas) med hjälp av Vänd vågrätt och Vänd lodrätt knappar. 
Opacitet  
Använd den Opacitet:  skjutreglaget för att justera överläggsbildens genomskinlighet. 
Skärpa  
När ett val raderas från överläggsbilden, visas Skärpa skjutreglaget kan användas för att 
göra överläggsbildens kanter suddiga. 
Bildeffekter  

En effekt kan tillämpas på överläggsbilden genom att kontrollera Använd effekter Kryssrutan. 
Använd den Välj en Effekt pulldown-lista för att välja vilken effekt som ska tillämpas. 
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Verktyg - Gräns
Kanteffekten lägger till en kantlinje med flat färg runt en bild. 
Storlek på kantlinje 

Använd den Narrow/Wide  skjutreglaget för att justera tjockleken på kantlinjen. 
Färg för kantlinje  
Använd den Kantfärg... knappen för att välja en färg för kantlinjen. 
Inre kantlinje 
Kontrollera Inre kantlinje  checkbox för att visa en sekundär kantlinje. Inner 
Border-kontrollerna fungerar på samma sätt som de yttre gränskontrollerna. 

Rundade hörn  
Kontrollera Rundade hörn checkbox för att runda ut hörnen på gränserna. Använd den Sharp
/Round  skjutreglaget för att justera radien för det rundade hörnet. 
Visa skugga 
Kontrollera Visa skugga checkbox för att göra den första gränsen kasta en skugga mot den 
inre gränsen. Den inre gränsen kommer att kasta en skugga mot bilden. 
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Verktyg - Bakgrund
Den Bakgrund lager kan användas för att ändra vad som visas bakom din ursprungliga bild. 
Observera att bakgrunden bara kommer att synas om projektet har genomskinliga pixlar (t.ex. 
ta bort en Urval, eller med hjälp av Färgborttagning lager), eller om du har ökat 
bakgrundsstorleken (se nedan). 
Användning  

Det finns tre typer av bakgrunder du kan välja mellan: 
● Genomskinlig bakgrund  - Alla bakgrundspixlar förblir genomskinliga. 
● Bakgrund med enfärgad färg - Alla bakgrundspixlar är fyllda med en enda färg. 

Använd färgväljarens kontroll för att ändra fyllningsfärgen. 
● Bild bakgrund - En bild kommer att visas bakom den ursprungliga bilden. Om du har 

kopierat en bild till urklippet kan du klistra in den i bakgrundslagret med den Bild från 
Urklipp  Knappen. Du kan också använda Bild från Arkiv knappen för att välja en 
bildfil. 

Du kan också ändra storleken på bakgrunden genom att kontrollera Ändra 
bakgrundsstorlek . När detta är markerat kan du använda bredd- och höjdkontrollerna för 
att justera bakgrundsstorleken, eller ändrar storlek på widgeten över bilden för att justera 
bakgrundens storlek och placering. När du är klar med hjälp av Ã...tifiera widgeten klickar 
du pÃ: ar Använd storlek. 
Justeringsknapparna används för att justera originalbilden mot bakgrunden. Om du till 
exempel vill att din originalbild ska centreras i bakgrunden klickar du på knapparna för 
horisontell mittjustering och vertikala centerjusteringar. 
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Verktyg - Färgborttagning
Med effekten Färgborttagning tas pixlar bort med färger nära vald färg (anger alfavärden till 
noll). Lägg till ett lager för färgborttagning genom att klicka på Färgborttagning  ikonen på Ver
ktyg  fliken i verktygsfältet. Bakgrundsfärgen kan ställas in med hjälp av Knappen Bakgrund

Användning  
● Använd den inbäddade färgväljaren för att välja en färg som ska tas bort från bilden. 

Att välja en färg att ta bort blir ännu enklare genom att klicka på Pipett knappen och 
klickar direkt på bilden.

● Den Tolerans  reglaget anger hur lika pixlar måste vara den valda färgen för att de ska 
kunna tas bort.

● Den Luddighet skjutreglaget justerar känsligheten för färgspillkorrigering.
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Verktyg - Collage
Ett collage innehåller en samling bilder som valdes ut i Kollage Redaktör. Ett kollage kan 
endast skapas genom att klicka på Gjort  i Kollageredigeraren, som kan öppnas genom att 
klicka på Collage  ikonen insidan av Verktyg dropdown i Effekter  fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Bilderna i collaget är till en början ordnade som de var i Collage Creator. Klicka på den Redi
gera Collage  knappen för att öppna Kollage Editor igen för vidare redigering. Klicka Gj
ort  kommer att tillämpa ändringarna på projektet. 
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Verktyg - Mosaik
Skiktet Mosaik producerar en mosaikbild som ska placeras på duken. Ett nytt mosaiklager kan 
skapas genom att klicka på den Mosaik ikonen insidan av Verktyg dropdown i Effekter  fliken 
i verktygsfältet. 
Användning  

PhotoPads mosaiklager skapar en bild från en mallbild (den aktiva bilden på arbetsytan) 
och en panelsamling. 

Egenskaper för mosaikbilder 
Källamapp för bild på panel
Klicka på den lilla bläddringsknappen för att ange en mapp som innehåller så många bilder 
som du kan hitta. Dessa bilder kommer att kombineras för att göra om din mallbild. 
Panelkolumner och rader
Kakel Kolumner och Kakel Rader ange kakel storlek din mosaik av lämpligt antal divisioner. 
Mer mosaik kakel divisioner kommer närmare ungefärliga din mall bild, där som mindre 
kommer att behålla mer detaljer i plattorna. 

Mosaikplattor för layout
Klicka på den här knappen för att instruera PhotoPad att lägga ut en mosaik med 
medföljande egenskaper. Om någon av de medföljande egenskaperna ändras efter att ha 
lagt ut mosaiken kan du klicka på den här knappen igen för att uppdatera din mosaik. 
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Verktyg - Måla efter siffror
Verktyget Paint by Numbers producerar en färg efter nummer-mall som kan målas i. Ett nytt 
färg efter tal-lager kan skapas genom att klicka på den Måla efter #  ikonen insidan av Verktyg

Effekter  fliken i verktygsfältet. 
Användning  
Kontrollera antalet färger för färger för färger med hjälp av Färger Kontroll. Öka detta nummer 
för att få en mer exakt representation av din bild. 
Styr detaljmängden med hjälp av detaljreglaget. Dra skjutreglaget åt vänster för en mer 
realistisk bildframställning. Dra skjutreglaget åt höger för en stiliserad förenklad version av din 
bild. 

Styr regionens jämnhet konturer med utjämningsreglaget. Dra skjutreglaget åt vänster för 
skarpare och mer exakta former. Dra skjutreglaget åt höger för mer förenklade och utjämnade 
regioner. 

Utdata Typ 
Välj utdatatyp med en av de medföljande alternativknapparna: 

Ursprungliga  - Den ursprungliga bilden utan ändringar tillämpas 
Målade - En förhandsvisning av hur bilden kommer att se ut när den målas i 
Målarmall - Den ofärgade mallen som ska målas in med konturer av regioner och siffror 
som betyder vilken färg på färg som ska användas 
Färg nyckel - En lista med färger som används i målningsmallen och deras tillhörande 
nummer 
Bild, mall och färger - Alla utdatatyper kombinerade till en enda bild 
Spara  - Använd sparknappen för att spara en bild av den aktuella utdatatypen 

Skriva ut - Använd utskriftsknappen för att skriva ut aktuell utmatningstyp 
Skapa ny bild - Skapar ett nytt photopad-projekt med hjälp av den aktuella utdatatypen 
Återställ  - Återställ tillbaka effekten till standardinställningarna 
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Verktyg - Broderi
Broderilagret producerar ett korsstygn mönster som kan användas för broderi. Ett nytt 
broderiskikt kan skapas genom att klicka på Broderi ikonen insidan av Verktyg dropdown i Eff
ekter  fliken i verktygsfältet. Effekten i sig visar en förhandsvisning av hur bilden kommer att 
se ut när den sys. För att göra sömmen själv kan du skriva ut en sömmall. 
Användning  
Styr antalet trådfärger med hjälp av Färger Kontroll. Öka detta nummer för att få en mer exakt 
representation av din bild. Obs: det slutliga antalet färger som används i sömmningsmallen kan 
variera beroende på hur lika färgerna i din bild är. 

Kontrollera antalet stygn med hjälp av Stygn  Kontroll. Detta avgör antalet stygn i varje rad. 
Öka detta nummer för ett större och mer detaljerat korsstygnsmönster. Obs: det finns för 
närvarande inget sätt att justera storleken på enskilda stygn. 

Om du vill skapa sömmningsmönstret klickar du på Spara i PDF knappen eller Skriva 
utsömningsmönster Knappen. 
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Verktyg - Passfoto
Passport Photo Tool producerar ett färdigt passfoto för de platser som stöds. För att använda 
verktyget lägger du bara till ett foto med de tillgängliga alternativen. Laddat foto kan sedan 
beskäras för att få önskat passfoto. Fotochecklista och krav tillhandahålls för att fungera som 
riktlinjer även om det fortfarande är lämpligt att checka in med kraven i ditt land. 

Plats  
Välj plats där passfoto ska sökas. 

Bildalternativ  
Ett foto kan läggas till med hjälp av dessa alternativ: Läs in bildfilen, fånga från webbkamera 
eller genom att dra en bild. Överläggsriktlinjer är valfria för att hjälpa till att beskära 
passfotot. Tillagd bild kan sedan beskäras för att få passfotot. Antalet kopior kan ställas in 
från 1 till 6. 

Passkrav 
Fotochecklista och tekniska krav tillhandahålls som ytterligare riktlinjer för att välja ett 
passfoto. Kontrollera varje objekt innan du skapar passfotot.
OBS: Det är fortfarande tillrådligt att kontrollera kraven i ditt land. 
Allmänna riktlinjer: 

● Tagen under de senaste 6 månaderna
● Bakgrunden bör helst vara vit eller off-white
● Undvik vita kläder på grund av bakgrund
● Naturlig hudton måste vara synlig
● Färgat foto
● Undvik glasögon
● Den sökande måste vända sig direkt mot kameran med öppna och slutna ögon
● Hår får inte täcka ansiktet
● Neutralt ansiktsuttryck
● Inga hattar eller huvudskydd utom för religiöst eller medicinskt syfte
● Ingen skugga eller reflektion eller bländning
● Inget annat synligt objekt
Fotoredigering i passport  

Fotoredigering måste göras med försiktighet eftersom vissa länder som Australien, 
Storbritannien och USA inte tillåter någon retuschering av fotot. Vänligen kontrollera kraven 
och riktlinjerna i ditt land. 
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Verktyg - Verktyg för miniatyrskapare
Thumbnail Creator Tool producerar en bild som kan användas som miniatyrbild för videor på 
medieplattformar. För att använda verktyget lägger du bara till ett foto med de tillgängliga 
alternativen. Laddat foto kan sedan antingen beskäras för att få önskat miniatyrfoto eller kan 
göras för att passa ett inställt bildförhållande. 

Miniatyrtyp 
Välj vilken typ av miniatyrbild som ska skapas. Förinställningar är tillgängliga för 
videomedieplattformar som stöds tillsammans med deras miniatyrstorlekar som stöds. 

Bildalternativ  
En basminiatyr kan läggas till med hjälp av följande tillgängliga alternativ: 

● Läs in bild från lokala mappar.
● Videobildruta kan väljas från en laddad video.
● Webbkamera foto  kommer att fånga en bild via en webbkamera.
● Webbplatsbild kan läsas in genom att tillhandahålla en giltig bildlänk.
● Skärmklipp  gör det möjligt att spela in ett utdrag från de aktuella tillgängliga 

skärmarna.
● Fönstret Fånga kommer att fånga ett markerat fönster.
● Bilden kan också läsas in av Dra  en giltig fil i förhandsgranskningsområdet i 

dialogrutan.
Andra bildalternativ  

En basminiatyr kan också läggas till från de fördefinierade bildalternativen. 
Text- och bildöverlägg 

Lägg till olika typer av överlägg på miniatyrbilden. Dessa kan ändras och flyttas över 
miniatyrbilden. Tillgängliga alternativ: 

● SMS lägger till ett enkelt textöverlägg.
● Böjd text  lägger till ett textöverlägg som är böjd till en viss form.
● Clipart  kan läggas till från fördefinierade bilder för att infoga ett bildöverlägg.
● Andra alternativ för att lägga till bildöverlägg är Läs in bild, Videobildruta, Webbka

mera foto , Webbplatsbild, Skärmklippoch Fönstret Fånga.
Vanliga överläggsinställningar: 
● Välja ett alternativ från Lägg till överlägg kommer att infoga ett överlägg.
● Rotation uppdaterar rotationen för det valda överlägget
● Flytta till Front kommer att flytta det valda överlägget ett steg framåt bland andra 

överlägg.
● Flytta bakåt kommer att flytta det valda överlägget ett steg tillbaka bland andra 

överlägg.
Specifika inställningar för textöverlägg: 
● Teckensnitt Face  uppdaterar textteckensnittet.
● Teckenstil används för olika stiländringar. Använd ikonen B  knappen för fetstil, den  

knappen för kursiv stil, och den U för understruken text. Använd sedan färgknappen 
för att justera textfärgen.

● Teckenstorlek kommer att uppdatera textstorleken.
● Justering kan användas för att justera textens horisontella (vänster, mitt, höger) och 

vertikala (övre, mitt, nedre) justering.
Böjd textöverlägg specifika inställningar: 
● Teckensnitt Face  uppdaterar textteckensnittet.
● Teckenstil används för olika stiländringar. Använd ikonen B  knappen för fetstil, den  

knappen för kursiv stil, och den U för understruken text. Använd sedan färgknappen 
för att justera textfyllningsfärgen.
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● Teckenstorlek uppdaterar textstorleken
● Kontur används för att uppdatera textens disposition. Ändra värdet för att justera 

teckenstorleken. Använd sedan färgknappen för att justera textens konturfärg.
● Typ av kurva kan användas för att ändra textens formmönster.
Egenskaper för miniatyrer  

Miniatyregenskaperna kan justeras ytterligare innan miniatyren skapars:
● Resolution kan justeras för att ändra miniatyrbredd och höjd.
● Bildförhållande kan justeras för att ändra förhållandet mellan bredd och höjd.
● Anpassa till bildförhållande När den är markerad sträcker du ut bilden så att den 

passar det angivna bildförhållandet. Annars om detta är av, kommer 
beskärningsalternativet att vara tillgängligt.

● Bildformat  miniatyrbildutmatning kan väljas.
● Projicerad storlek visar en uppskattning av bildfilens storleksutmatning.
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Verktyg - Redigerare för metadata
Bild Metadata innehåller relevanta detaljer om en bild. Vissa metadata genereras automatiskt 
av enheten som tog bilden, medan vissa metadata kan redigeras. Den Redigerare för 
metadata som finns på Menyn Verktyg kan användas för att redigera vanlig 
bildmetadatainformation. 
EXIF-taggar för metadata stöds endast i .JPEG och .TIFF . Det är rekommenderas att spara i 
dessa filformat för att bevara ändringarna.  

Allmän bildinformation  
● Bild Beskrivning  ger bildens titel. 

Exempel: "2022 semester" 
● Ämne  kan vara en detalj på bildens motiv. 

Exempel: "Familj" eller "Natur" 
Upphovsrätt till bilder  
Upphovsrätten inkluderar idealiskt fotografen och fotoredigeraren med året då fotot togs. 
Det finns två alternativ för hur du lägger till upphovsrätt: 

● Föreslog skulle automatiskt bygga upphovsrätten från andra tillgängliga taggar. 
Format: "Copyright, [Fotografens namn], [Redaktörens namn], [År]. Alla rättigheter 
förbehållna." 

● Anpassad är där en anpassad upphovsrätt kan anges.
Bildskapare  

Innehåller information om individer / företag som är involverade i skapandet / produktionen 
av fotot. 

● Fotograf är den person som tog bilden.
● Redigerad av är där bildredigeraren kan ställas in.
● Kamerans ägare kommer att innehålla namnet på ägaren till kameran som tog fotot
● Kodad av är det program som bearbetade bilden.
Datum, tid och plats 

● Datum kan ställas in på ett datum som är associerat med bilden.
● Tid kan ställas in på en tid som är associerad med bilden. Tiden kan matas in i antingen 

12-timmars- eller 24-timmarsformat.
● Plats  namn eller beskrivning där bilden togs.
Ytterligare bildinformation 
Ytterligare information om bilden kan ställas in här (om tillämpligt).

● Målskrivare  är en detalj om den utskriftsmiljö som denna separation är avsedd för.
● Dokument där bilden skannades från.
● Bild Historik är en kort historik över anmärkningsvärda ändringar som gjorts i bilden.
Betyg och kommentarer  

Ytterligare kommentarer eller detaljer kan ställas in här.
● Klassificering är ett stjärnbetyg för bilden. Klicka bara på ett önskat stjärnbetyg för 

att ställa in det.
● Kategori där bilden kan klassificeras under. 

Det här är inte en faktisk metadatatagg. Detta ställs in under en annan kommentartagg. 
● Kontaktuppgifter av fotoägarna (fotograf / redaktör) för framtida referens. 

Det här är inte en faktisk metadatatagg. Detta ställs in under en annan kommentartagg. 
● Händelse  kan vara vilken händelse som helst som är associerad med bilden. 

Det här är inte en faktisk metadatatagg. Detta ställs in under en annan kommentartagg. 
● Nyckelord  är ord eller fraser som är associerade med bilden.
● Användarens kommentarer  är ytterligare kommentarer om bilden.
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Retuschera - Auto Fix
Med lagret AutoFix justeras automatiskt färg, kontrast och skärpa i bilden så att den blir 
snyggare. Lägga till ett Automatiskt fix-lager genom att klicka på Auto Fix  ikonen på Färg 
fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Justera styrkan i effekten med hjälp av skjutreglaget. 
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Retuschera - Fixa fokus
Effektlagret Focus Fix gör bilden skarpare så att den ser i fokus. Lägga till ett Focus Fix-lager 
genom att klicka på Fixa fokus ikonen på Retuschera fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Använd den Mindre/Mer för att justera effektens styrka. 
Använda avancerade inställningar 
Då inaktiveras skjutreglagets kontroll och aktiverar de andra kontrollerna på panelen. Detta 
ändrar också den metod som används för att utföra skärpningen till en Oskarp mask. På så 
sätt kan du finjustera hur skärpningen tillämpas på bilden, och kan ge ett mer naturligt 
utseende. 

Radie 
Mindre värden kommer att skärpa de finare detaljerna i en bild. Som storleken på bilden 
eller avståndet du visa fotot från ökar, kommer du vill ha en större radie. 
Summa  
Hur mycket skärpning tillämpas. Detta kan vara mycket bildberoende, så det kan ta viss 
justering för att hitta den nivå som du tycker är bäst för varje bild. 
Tröskel 
Styr hur distinkt en kant måste vara innan skärpning tillämpas på den. Detta kan bidra till att 
förhindra skärpning av saker som buller och korn inom en bild. 
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Retuschera - Brusreducering
Lagret Brusreducering minskar det buller som finns i fotografier som har tagits i svagt ljus. 
Användning  

Summa  
Det här reglaget styr mängden brus som ska tas bort från bilden. Högre värden kommer att 
vara mer aggressiva på att ta bort bruset från bilden, men finare detaljer kan gå förlorade. 
Utjämning 
Det här reglaget styr hur mycket detaljer som ska bevaras i bilden. Högre värden kommer 
att ta bort mer detaljer och bidra till att ta bort mer brus. Lägre värden kommer att bevara 
mer detaljer, men kommer också att lämna mer brus i bilden. 

Observera: Brusreducering är en tidskrävande process, och denna effekt kan ta lång tid att 
slutföra. Större bilder och äldre datorer kommer att göra processen tar ännu längre tid. Om du 
flyttar reglaget Belopp till högre värden kommer också den tid som behövs för att 
brusreduceringen ska bli klar. 
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Retuschera - Röda ögon-reducering
Röda ögon Reduction-effektlagret tar bort kamerablixt-inducerad retina-reflektion, allmänt känd 
som röda ögon-effekten. Lägg till ett röda ögon-reduktionslager genom att klicka på Red-Eye  
ikonen i Retuschera fliken i verktygsfältet. 
Användning  

Med Red Eye-lagret kan du måla ut röda områden med en cirkelformad pensel. Använd 
reglaget för att justera storleken på din borste, klicka sedan på ett öga för att ta bort den 
röda från den. 

Om du vill radera redeye-korrigeringen klickar du på knappen Radergummi knappen för att 
ändra din pensel till ett radergummi, klicka sedan på det område du vill återställa. 
Om du vill rensa alla redeye-ändringar klickar du på Återställ  Knappen. 
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Retuschera - Tryck uppåt
Den Tryck uppåt  verktyg kan du måla en del av en bild över en annan del. Detta kan 
användas för att ta bort repor, blemmor eller till och med hela objekt från ett foto. 
Användning  
Definiera var penseln kopierar över pixlarna från genom att hålla Ctrl och klicka på bilden. När 
du har gjort detta kopieras pixlar från källpunkten till dina penseldrag. Du kan definiera om 
penselkällan genom att hålla Ctrl och klicka igen. 

Pensel egenskaper 
Penselstorlek 
Använd den Storlek: skjutreglaget för att justera penselstorleken. 
Borsta Mjukhet 
Använd den Hårdhet: skjutreglaget för att justera borstens hårdhet. Ett lågt värde kommer att 
ge penseldrag mjuka kanter, och höga värden kommer att ge penseldrag skarpare kanter. 
Penselopacitet 
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera genomskinligheten för penseldrag. 
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Retuschera - Kloningsstämpel
Den Kloningsstämpel verktyg kan du måla en del av en bild över en annan del. Detta kan 
användas för att ta bort repor, blemmor eller till och med hela objekt från ett foto. 
Användning  

Definiera var penseln kopierar över pixlarna från genom att hålla Ctrl och klicka på bilden. 
När du har gjort detta kopieras pixlar från källpunkten till dina penseldrag. Du kan definiera 
om penselkällan genom att hålla Ctrl och klicka igen. 

Pensel egenskaper 
Penselstorlek 
Använd den Storlek: skjutreglaget för att justera penselstorleken. 
Borsta Mjukhet 
Använd den Hårdhet: skjutreglaget för att justera borstens hårdhet. Ett lågt värde kommer att 
ge penseldrag mjuka kanter, och höga värden kommer att ge penseldrag skarpare kanter. 
Penselopacitet 
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera genomskinligheten för penseldrag. 
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Retuschera - Färglägg
Med colorize-verktyget kan du måla färger i en bild med hjälp av ett penselverktyg. Detta kan 
användas för att lägga till färg i svartvita foton. 
Val för pensel 

Pensel typ  
Använd den Färg pensel om du vill lägga till penseldrag i färgläggningsskiktet. 
Använd den Radergummi för att radera penseldrag från färgskiktet. 
Pensel färg  
Använd den inbäddade färgväljaren för att välja en färg att måla i bilden. 
Obs: Den colorize lagret kommer bara att ändra nyans och mättnad av färger i bilden. Om 
du använder en helt avättad färg kan det ge oväntade resultat. 
Penselstorlek  
Använd den Storlek: skjutreglaget för att justera penselns storlek. 
Borste Hårdhet 
Använd den Hårdhet: skjutreglaget för att ge dina penseldrag hårda eller mjuka kanter. 
Högre värden kommer att ge skarpare kanter, och lägre värden kommer att ge mjukare 
kanter. 

Pensel styrka 
Använd den Styrka: skjutreglaget för att justera opaciteten för dina penseldrag. Lägre 
värden är mer transparenta och högre värden är mer ogenomskinliga. 
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Retuschera - Superfärg
Verktyget Superfärg använder maskininlärningsteknik för att automatiskt lägga till färg på 
svartvita foton.
Användning  
Styrka 
Med det här skjutreglaget kan du justera hur starkt effekten använder färg på bilden. Lägre 
värden kommer att resultera i mer dämpade färger med mjukare övergångar. 
Mättnad 
Detta gör att du kan styra av mättnad av den resulterande bilden. 
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Retuschera - Färg Bränn
Med verktyget Färgbränning  kan du göra delar av bilden mörkare med ett penselverktyg. 
Detta kan användas för att få fram detaljer i ljusa eller överexponerade områden. 
Användning  
Knapp för pensel 
Kontrollera den här knappen för penseldrag att måla i färg bränna effekt. 
Suddgummiknapp 
Kontrollera den här knappen för penseldrag för att radera ut färg bränna effekt. 
Val för pensel 

Storlek 
Detta är diametern på penseln i pixlar. Dra reglaget åt vänster för en mindre pensel. Dra 
reglaget åt höger för en större pensel. 
Hårdhet 
Om du vill ha ett penseldrag med jämna kanter drar du skjutreglaget åt vänster. Om du vill 
ha ett penseldrag med hårda kanter drar du skjutreglaget åt höger. 
Styrka 
För subtila ändringar drar du reglaget åt vänster. Om du vill ha mer uppenbara penseldrag 
drar du reglaget åt höger. 
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Retuschera - Färg Dodge
Den Färg Dodge verktyget låter dig göra delar av din bild ljusare med ett penselverktyg. Detta 
kan användas för att få fram detaljer i mörka eller underexponerade områden. 
Användning  
Knapp för pensel 
Kontrollera den här knappen för penseldrag att måla i färgen dodge effekt. 
Suddgummiknapp 
Kontrollera denna knapp för penseldrag för att radera ut färgen dodge effekt. 
Val för pensel 

Storlek 
Detta är diametern på penseln i pixlar. Dra reglaget åt vänster för en mindre pensel. Dra 
reglaget åt höger för en större pensel. 
Hårdhet 
Om du vill ha ett penseldrag med jämna kanter drar du skjutreglaget åt vänster. Om du vill 
ha ett penseldrag med hårda kanter drar du skjutreglaget åt höger. 
Styrka 
För subtila ändringar drar du reglaget åt vänster. Om du vill ha mer uppenbara penseldrag 
drar du reglaget åt höger. 
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Batch - Redigerare för batch
Batch-redigeraren används för att använda filter och effekter på flera bilder samtidigt. 
Användning  
Steg 1: Välj filer 

Klicka på Lägg till fil  knappen för att bläddra och välja de bilder du vill bearbeta. Du kan 
markera flera filer samtidigt genom att hålla ned tangenterna Skift eller Ctrl medan du väljer. 
Klicka på Lägg till mapp  knappen för att välja alla bilder inom en mapp och dess 
sub-mappar. Klicka på Nästa när du har lagt till alla bilder. 

Steg 2: Välj effekter 
Klicka på Lägg till knappen för att välja en effekt som kommer att tillämpas på alla bilder. 
Om du vill ändra inställningarna för en effekt markerar du effekten i lagerlistan och klickar 
på knappen Inställningar  Knappen. Du kan ändra ordning på lager genom att dra i 
objekten i listan. 

Steg 3: Välj Utdataformat och mapp 
Som standard Photopad kommer att spara filerna i samma format som de var laddade i. 
Om du vill konvertera formatet väljer du "Konvertera till filformat" och väljer tillägget. Vissa 
filer (t.ex. png eller jpeg) har andra alternativ som kan ändras med hjälp av Val för format  
Knappen. Filer sparas normalt i samma mapp som de laddades från. Detta innebär att de 
kommer att skrivas över när de sparas. Alternativt kan du välja en annan mapp att spara 
filerna på. 
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Batch - Enkel ändra storlek
Den Enkel ändra storlek  skiktet är batchversionen av standard- Ändra storlek på lager . Med 
den kan du ändra storlek på flera bilder med något av följande alternativ: 
● Ändra storlek efter pixlar  - Kontrollera den här alternativknappen om du vill ändra storlek 

på alla batchbilder till en viss bredd eller höjd. 
Om Behåll bildförhållande kontrolleras kan endast en dimension anges.
Om Automatisk höjd kontrolleras, bilderna ändras till den angivna bredden och höjden 
ställs automatiskt in på ett värde som bevarar bildförhållandet. 
Om Automatisk bredd kontrolleras, bilderna ändras till den angivna höjden och 
bredden ställs automatiskt in på ett värde som bevarar bildförhållandet. 

● Ändra storlek på procent  - Kontrollera denna radioknapp för att skala alla bilder med en 
procentandel av deras ursprungliga storlek. 

● E-post (Liten filstorlek)  - Kontrollera denna radioknapp för att ändra storlek på alla 
batchbilder till bredd och höjd på 640 pixlar respektive 480 pixlar. Observera: måtten 
kanske inte är exakt 640x480 för att kunna bevara bildförhållandet. 

Om Använd superupplösning (högsta kvalitet) kontrolleras, kommer alla bilder som ska 
skalas upp att ändras med hjälp av Super Resolution-algoritmen för att upprätthålla sin högsta 
kvalitet. 
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Batch - Rotera
Du kan rotera bilden genom att klicka på de tre knapparna eller ställa in rotationsvärdet i sn: 
tfältet. 

Klicka på den Vänster knappen för att rotera bilden 90 grader motsols. 
Klicka på den Centrum knappen för att rotera bilden 180 grader. 
Klicka på den Höger  knappen för att rotera bilden 90 grader medurs. 
Den Rotation (grader) talfält kan användas för att rotera bilden med valfri godtycklig vinkel. 
Kontrollera Beskär hörn checkbox för att ta bort överflödigt tomt utrymme. 
För en enskild bild kan du rotera genom att klicka och dra i bilden, använda Rotera Lager. 
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Batch - Beskär
Använd Beskär  för att ändra bildens storlek. 

Bildförhållande 
Använd den här rullgardinsmenyn för att välja ett bildförhållande för beskärningsområdet. 
Det är Ursprungliga  proportioner kommer att bevara bredden:höjd-förhållandet för den 
ursprungliga indatabilden. 
För en enskild bild kan du använda den Beskär valt Lager. 
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Batch - Vattenstämpel
Du kan lägga till,skala och placera om en vattenstämpel till dina bilder med hjälp av denna 
effekt. 

När du har valt en fil som ska användas som vattenstämpel kan du: 
Justera Skala(%)  för att ändra storlek på vattenstämpeln i förhållande till höjden på din bild. 
Flytta Opacitet  skjutreglaget för att uppnå vattenstämpelns önskade utseende. 
Klicka på den Justering knapparna för att placera om vattenstämpeln. 
Klicka på den Ändra bild knappen för att ändra filen som används som vattenstämpel. 
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Dela - E-post
Beskrivning 

Skapa och skicka ett e-postmeddelande med en bilaga av den aktuella bilden. För att hitta 
det här verktyget klickar du på E-post ikonen på Dela  Tab. 

Användning  
Dialogrutan E-bild har det välbekanta Att , Ämneoch Meddelande  fält som är tillgängliga 
för att du ska kunna komponera ditt meddelande. Det är E-postinställningar knappen kan 
du välja de inställningar som Photopad kommer att använda för att skicka din e-post. 
När du har komponerat ditt meddelande och verifierat att e-postinställningarna är korrekta 
använder du filalternativen längst ned för att välja format och kvalitetsinställningar för bilden. 
Använd den Knappen Skicka  för att skicka e-postmeddelandet. 

Ytterligare guide  
Har du problem med att skicka e-post? Läs mer om möjliga problem när du skickar e-post. 
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Dela - Twitter
Beskrivning 

Med det här verktyget kan du lägga upp ditt PhotoPad-konstverk på ditt Twitter-konto. Om 
du vill komponera en Tweet klickar du på Twitter ikonen på Dela  Tab. 

Användning  
● Första gången du klickar på Twitter-ikonen uppmanas du att godkänna. 
● Då visas en dialogruta där du kan redigera din Tweet (valfritt). 
● Slutligen klickar du på Tweet knappen för att skicka till Twitter. När bilden har laddats 

upp och postat, en webbläsare kommer att öppnas för Twitter så att du kan visa din 
Tweet. 

Tips för framgångsrik Twitter-postning 
● Twitter omnämnande är inte tillåtet (@username). Detta kan potentiellt upptäckas av 

Twitter som skräppost och kan begränsa Twitter-användningen.
● Undvik att publicera dubbla tweets . Se till att varje projekt har redigerats sedan det 

senast laddades upp. 
● Undvik att publicera i snabba intervaller för att undvika skräppost.
● Är du snäll kontakta PhotoPad-supporten om det uppstår problem.
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Dela - Dropbox
Beskrivning 

Ladda upp ditt PhotoPad-konstverk till ditt Dropbox-konto. Om du vill hitta det här verktyget 
klickar du på Dropbox ikonen på fliken Dela. 

Användning  
Den här funktionen kan hjälpa dig att ladda upp dina foton eller PhotoPad-konstverk till ditt 
Dropbox-konto snabbt och enkelt. Om ditt konto ännu inte är länkat till PhotoPad öppnas 
Dropbox webbplats i din webbläsare. Här kan du logga in med dina autentiseringsuppgifter 
eller skapa ett nytt Dropbox-konto. För att slutföra uppladdningsprocessen måste du 
auktorisera PhotoPad för att ansluta till ditt Dropbox-konto. 

När du har auktoriserat kan du nu börja ladda upp foton genom att välja något av följande 
alternativ: 

● Ladda upp ditt aktuella foto 
● Ladda upp alla foton i projektet 
● Bläddra efter filer att ladda upp på hårddisken 
Ladda upp inställningar  

Dropbox tillhandahåller inställningar som kan användas vid uppladdning av bilder. Dessa 
kan justeras genom följande kontroller: 

Mapp - Ange mappen där bilderna ska laddas upp. Om mappen inte finns ännu skapar 
Dropbox mappen automatiskt. 
Rensa och glöm inloggningsuppgifter - Kan användas för att ta bort PhotoPads åtkomst 
till ditt Dropbox-konto. 
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Dela - Google Drive
Beskrivning 

Ladda upp ditt Photopad-konstverk till google Drive-kontot. Om du vill hitta det här verktyget 
klickar du på Google Drive  ikonen på fliken Dela. 

Användning  
Den här funktionen kan hjälpa dig att ladda upp dina foton eller PhotoPad-konstverk till ditt 
Google Drive-konto snabbt och enkelt. Om ditt konto ännu inte är länkat till PhotoPad 
öppnas Google Drive-webbplatsen i din webbläsare. Här kan du logga in med dina 
autentiseringsuppgifter eller skapa ett nytt Google Drive-konto. För att slutföra 
uppladdningsprocessen måste du auktorisera PhotoPad för att ansluta till ditt Google 
Drive-konto. 

När du har auktoriserat kan du nu börja ladda upp foton genom att välja något av följande 
alternativ: 

● Ladda upp ditt aktuella foto 
● Ladda upp alla foton i projektet 
● Bläddra efter filer att ladda upp på hårddisken 
Ladda upp inställningar  

Google Drive tillhandahåller inställningar som kan användas vid uppladdning av bilder. 
Dessa kan justeras genom följande kontroller: 

Mapp - Ange mappen där bilderna ska laddas upp. Om mappen inte finns ännu skapas 
mappen automatiskt på Google Drive. 
Dela mapp - Dela den angivna mappen till en viss e-postadress. 
Rensa och glöm inloggningsuppgifter - Kan användas för att ta bort PhotoPads åtkomst 
till ditt Google Drive-konto. 
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Dela - OneDrive
Beskrivning 

Ladda upp ditt PhotoPad-konstverk till ditt OneDrive-konto. Om du vill hitta det här verktyget 
klickar du på OneDrive  ikonen på fliken Dela. 

Användning  
Den här funktionen kan hjälpa dig att ladda upp dina foton eller PhotoPad-teckningar till ditt 
OneDrive-konto snabbt och enkelt. Om ditt konto ännu inte är länkat till PhotoPad öppnas 
OneDrive-webbplatsen i din webbläsare. Här kan du logga in med dina 
autentiseringsuppgifter eller skapa ett nytt OneDrive-konto. För att slutföra 
uppladdningsprocessen måste du auktorisera PhotoPad för att ansluta till ditt 
OneDrive-konto. 

När du har auktoriserat kan du nu börja ladda upp foton genom att välja något av följande 
alternativ: 

● Ladda upp ditt aktuella foto 
● Ladda upp alla foton i projektet 
● Bläddra efter filer att ladda upp på hårddisken 
Ladda upp inställningar  

OneDrive innehåller inställningar som kan användas vid uppladdning av bilder. Dessa kan 
justeras genom följande kontroller: 

Mapp - Ange mappen där bilderna ska laddas upp. Om mappen inte finns ännu skapas 
mappen automatiskt i OneDrive. 
Dela mapp - Dela den angivna mappen till en viss e-postadress. 
Rensa och glöm inloggningsuppgifter - Kan användas för att ta bort PhotoPads åtkomst 
till ditt OneDrive-konto. 
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Dela - Flickr
Beskrivning 

Ladda upp din PhotoPad konstverk till ditt Flickr-konto. För att hitta det här verktyget klickar 
du på Flickr ikonen på Dela  Tab. 

Användning  
Den här funktionen kan hjälpa dig att ladda upp dina foton eller PhotoPad-konstverk till ditt 
Flickr-konto snabbt och enkelt. Om ditt konto ännu inte är länkat till PhotoPad öppnas 
Flickr-webbplatsen i din webbläsare. Det är här du kan logga in med dina 
autentiseringsuppgifter eller skapa ett nytt Flickr-konto. För att slutföra 
uppladdningsprocessen måste du auktorisera PhotoPad för att ansluta till ditt Flickr-konto. 

När du har auktoriserat kan du nu börja ladda upp foton genom att välja något av följande 
alternativ: 

● Ladda upp ditt aktuella foto 
● Ladda upp alla foton i projektet 
● Bläddra efter filer att ladda upp på hårddisken 
Ladda upp inställningar  

Flickr tillhandahåller inställningar som kan användas vid uppladdning av bilder. Dessa kan 
justeras genom följande kontroller: 

Gör foton offentliga - Fotona som laddas upp är privata som standard men dessa kan 
ställas in på allmänheten om detta kontrolleras. 
Rensa och glöm inloggningsuppgifter - Kan användas för att ta bort PhotoPads åtkomst 
till ditt Flickr-konto. 
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Suite - FotoStage
Beskrivning 

Skapa fotobildspel filmer från din egen PhotoPad konstverk. För att hitta det här verktyget 
klickar du på FotoStage ikonen på Suite Tab. 

Användning  
Att skapa ett bildspel har aldrig varit enklare. 

- Ge liv åt dina digitala foton
- Dela minnen på ett intressant och bärbart sätt
- Enkelt kombinera bilder, videoklipp, musik och berättarröst 

Bevara dina minnen med ett multimedia bildspel du kommer att vara stolt över att dela med 
vänner och familj. Lägg till foton och videor på tidslinjen, lägg till visuellt intresse med 
panorerings- och zoomeffekter och placera tona övergångar mellan bilder för en 
professionell finish. 
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Suite - Pixillion
Beskrivning 

Ladda din PhotoPad konstverk i Pixillion image converter. För att hitta det här verktyget 
klickar du på Pixillion ikonen på Suite Tab. 

Användning  
Den Pixillion Image Converter  kan ta din fil och konvertera den till det format du behöver. 
Det kan konvertera många olika format till gif, jpg, png, pdf och mycket mer. Du kan 
förhandsgranska bilder innan du konverterar, samt visa aktuella filparametrar inklusive 
filformat och dimensioner. 

Sätt något foto, var som helst.  Den enkla enklicksprocessen gör den perfekt för att 
konvertera dina bildfiler för att sätta på webben, skicka e-post till vänner eller visa på din 
mobiltelefon. 

Ståtar med kraftfulla funktioner inklusive batchkonvertering, avancerad storleksändring 
av bilder och konvertering till PDF. Pixillion kan du också konvertera bilder direkt från rätt 
klick menyn. 

Läs mer om Pixillion och ladda ner en gratis testversion genom att besöka webbsidan på 
nchsoftware.com/imageconverter/index.html. 
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Suite - DrawPad
Beskrivning 

Rita enkelt och skapa bilder med DrawPad Graphic Editor. För att hitta det här verktyget 
klickar du på DrawPad  ikonen på Suite Tab. 
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Suite - VideoPad
Beskrivning 

Ladda ditt PhotoPad-konstverk i VideoPad. För att hitta det här verktyget klickar du på Vide
oPad  ikonen på Suite Tab. 
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Suite - ClickCharts
Beskrivning 

Starta Click Charts. För att hitta det här verktyget klickar du på ClickCharts ikonen på Suite
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Suite - Express Burn
Beskrivning 

Bränn ditt PhotoPad-konstverk på CD-skivor, DVD-skivor eller Blu-ray-skivor. För att hitta 
det här verktyget klickar du på Express Burn  ikonen på Suite Tab. 

Användning  
Burning program för att skapa och spela in skivor snabbt och enkelt. 

- Ultra snabb bränning för att spara tid
- Bränn ljud, video eller filer på CD, DVD eller Blu-Ray
- Dra och släppa filer rakt in i programmet 

Data-CD, DVD eller Blu-Ray-skrivning
Perfekt för att skapa backup-skivor 

- Data-CD-enheter är helt ISO-kompatibel med Joliet förlängning
- Brännskador ISO-kompatibla data-DVD-skivor (4,5 GB + DVD-R, DVD-RW, DVD + R, 
DVD + RW)
- Bränn Blu-ray (25 GB/50 GB BD-R, BD-RE, BD-R DL, BD-RE DL) 

Avancerade skivbränningsfunktioner  
- Stöder multi session inspelning till Audio CD eller DVD.
- Records CD Recordable (CDR) och CD Re-recordable (CDRW) skivor (och DVD och 
BD motsvarigheter)
- Inkluderar kommandoradsdrift för automatisering och integration med andra program 
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Suite - Diskett
Beskrivning 

Ladda din PhotoPad konstverk i Disketch. För att hitta det här verktyget klickar du på Disket
t  ikonen på Suite Tab. 
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Suite - Express Points
Beskrivning 

Starta Express Points. För att hitta det här verktyget klickar du på Express Points ikonen 
på Suite Tab. 
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Bildinställningar - Val för GIF-komprimering
Snabb GIF-konvertering är markerad som standard och resulterar i minsta GIF-bild som är 
möjlig, men det går inte att spara genomskinlighet med det här alternativet. 
Avmarkera Snabb GIF-konvertering kommer att resultera i en något större fil och det kommer 
att kunna spara öppenhet om det är närvarande i din bild. 
Använda Dithering kommer att försöka blanda färgerna tillsammans. 
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Bildinställningar - Val för TIFF-kodning
Det här formatet har inga tillgängliga alternativ. Allmänt används för att lagra stora 
högkvalitativa bildfiler. Det kommer att spara din bild tillsammans med öppenhet. 
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Bildinställningar - ICO-kodningsinställningar
Förinställning

Välj en av de förinställda konfigurationerna om du vill aktivera de bildformat som 
rekommenderas för det valda scenariot automatiskt.
Format
ICO-filen kommer att innehålla en bild i var och en av de aktiverade bildformaten. Högre 
upplösningar och fler bits-per-pixels (bpp) ger bilder av högre kvalitet, men öka filstorleken. 
Observera: ICO-filer som innehåller en PNG-kodad bild kan inte läsas av Utforskaren före 
Windows Vista. 
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Bildinställningar - Val för JPEG-komprimering
Kvalitet

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet, eller en större fil med högre kvalitet. 
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Bildinställningar - BMP-kodningsinställningar
Pixelformat

Välj mellan en fil med 8, 24 eller 32 bitar per pixel. Du måste välja 32 bitar per pixel om du 
vill ha någon genomskinlighet i bilden. 
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Bildinställningar - PNG-kodningsinställningar
256 färg

Du kan kontrollera detta alternativ till 256-färgpalett PNG som är mindre än true color PNG. 
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Bildinställningar - PNM-kodningsinställningar
Bärbar Anymap Format

Välj antingen monokromt (bärbar pixmap), gråskala (bärbar gråkarta) eller RGB (bärbar 
bitmapp) format. Var och en av dem kan sparas som vanligt (ASCII) eller binära filer. 
Binärt tröskelvärde
Ange tröskelvärdet för att konvertera bild till binär bild. Det används endast med 
monokroma format. 
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Bildinställningar - Val för TIFF-kodning
256 färg

Du kan kontrollera det här alternativet till 256-färgpalett TIFF som är mindre än true color 
TIFF. 
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Bildinställningar - Val för PDF-kodning
Pappersstorlek

Välj den pappersstorlek du skulle vilja använda för mål-PDF-dokumentet.
Orientering
Välj den pappersorientering du skulle vilja använda för mål-PDF-dokumentet.
Marginal
Mata in marginalvärdet i millimeter som topp- vänster-, botten- och högermarginal.
Skalningsläge 
Välj läge för att bestämma hur du skalar bilder på PDF-sidan.
● Ingen: behåll bildens ursprungliga storlek. Om bilderna inte har någon 

upplösningsbeskrivning används standardvärdet (t.ex. 72DPI).
● Anpassa till utskrivbart område: minska eller förstora varje bild till pappersstorleken 

utom marginalerna och håll samma bildförhållande i bredd och höjd.
● Sträck ut till utskrivbart område: sträck ut bilden så att den är full av hela sidan utom 

marginalerna.
● Anpassa automatiskt efter bildstorlek: skala bilden till en rimlig storlek
Positioneringsläge
Välj placeringsläget för att bestämma hur bilder ska placeras i PDF-sidan.
Bildkvalitet
Välj bildkvaliteten när du bäddar in den i en PDF-fil. Ju högre värde, desto bättre är den 
inbäddade bildkvaliteten.
Automatisk rotation
Justerar bildens orientering så att den matchar den valda pappersstorleken och 
orienteringen.
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Bildinställningar - Val för WebP-komprimering
WebP är ett nytt bildformat som utvecklats av Google och stöds i Chrome, Opera och Android 
som är optimerad för att möjliggöra snabbare och mindre bilder på webben. WebP bilder är ca 
30% smaller i storlek jämfört med PNG och JPEG-bilder på motsvarande visuell kvalitet. 

Förlustfri komprimering 
Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga komprimering
Sparar en mindre fil än förlustfri komprimering, men orsakar en viss minskning av 
bildkvaliteten. 
Kvalitet

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet, eller en större fil med högre kvalitet. 
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Bildinställningar - 
HEIF-komprimeringsinställningar
HEIF (High Efficiency Image File Format) är ett behållarformat för lagring av enskilda bilder och 
bildsekvenser. 
En HEIF-bild som använder HEVC kräver mindre lagringsutrymme än JPEG av motsvarande 
kvalitet. HEIF antogs av Apple 2017 med introduktionen av iOS 11, och stödet på andra 
plattformar växer. 

Förlustfri komprimering 
Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga komprimering  
Sparar en mindre fil än förlustfri komprimering, men orsakar en viss minskning av 
bildkvaliteten. 
Kvalitet

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet, eller en större fil med högre kvalitet. 
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Bildinställningar - Inställningar för GIF-kodning
Flersidig GIF (animerad GIF) 

Du kan markera det här alternativet för att skapa en animerad GIF-fil. Du kan ange 
fördröjningen för varje bildruta genom att markera inmatningsrutan " Ställ in bildfördröjning i 
sekunder" och ange en tidsfördröjning.
Flera GIF-filer  
Du kan markera det här alternativet för att skapa separata GIF-filer för varje ram.
Markera "Fråga när du konverterar flersidiga bilder" om du vill att 

GIF-kodningsinställningarna ska dyka upp när du konverterar flersidiga bilder .

160



Skärmreferenser - Färgväljaren Dialog
Färgväljaren Dialog 
Färgväljaren är uppdelad i flera delar, med flera olika sätt att välja en färg: 
Visuellt justera färg 

Den övre halvan av dialogen består av 2 färgade rutor, en som låter dig plocka någon punkt 
i en 256 x 256 kvadrat och den andra som fungerar som en lång reglaget. Vilka färger som 
visas i dessa två rutor beror på vilken alternativknapp som är vald (se nedan), men i 
samtliga fall kommer skjutreglagets placering att ändra de färger som finns i rutan med 
kvadrat. Vilken punkt som någonsin markeras i den fyrkantiga rutan är den markerade 
färgen. 

Justera efter RGB eller HSV 
Under rutan med fyrkantsfärgade finns en serie med 6 alternativ (1 vardera för nyans, 
mättnad, värde, rött, grönt och blått) som var och en innehåller en alternativknapp, ett 
skjutreglage och en upp-ned talkontroll. Om en av de 3 HSV-alternativknapparna är 
markerad kommer det värdet att representeras av det visuella skjutreglaget (se ovan) 
medan de andra två värdena kommer att vara axlarna för rutan med kvadratiska färger. 
Kontrollerna fungerar på samma sätt om en av RGB-alternativknapparna är markerad. Du 
kan också justera dessa värden med skjutreglagen som tillhandahålls bredvid etiketterna, 
samt reglagen upp/ner bredvid skjutreglagen. Varje justering av dessa värden kommer att 
uppdatera de visuella kontrollerna, och eventuell justering av dessa visuella kontroller 
kommer att uppdatera dessa värden. 

Markerad färg  
Den valda färgen visas till höger om RGB- och HSV-kontrollerna. Rutan delas upp 
diagonalt, med det övre vänstra avsnittet med etiketten Nytt (den färg du skapar) och det 
nedre högra avsnittet med etiketten Aktuell (den färg som redan finns, och kommer att 
fortsätta att markeras om du Avbryt dialogen). Under det är Hex Value av den valda färgen 
(du kan också ange något 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 provtagning var som helst på skrivbordet. 

Användardefinierad färgpalett 
Längst ner i dialogen hittar du en serie av 12 färgade rektanglar tillsammans med en knapp 
med titeln Ställ till färgruta. Dessa omfattar den användardefinierade färgpaletten, och gör 
att du kan skapa och spara (dessa kommer att kvarstå även när PhotoPad är stängd) dina 
egna anpassade färger. Om du vill ställa in en färgrutas färg väljer du först den färgrutan 
genom att klicka på den. Välj sedan önskad färg, och klicka slutligen på knappen Ange till 
färgruta. Du kan sedan ladda någon av de sparade färgerna genom att helt enkelt klicka på 
den färgrutan. 
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