Programmi kasutusjuhend:
Programmi peaaken:

Programmi paigaldamine arvutisse:
Laadige alla programm, seejärel tehke oma arvutisse üks kaust (kasvõi oma töölauale) ja andke talle
nimetus „Tabloo“. Seejärel pakkige lahti failid antud kataloogi ja käivitage programm „Tabloo“.
Programmi kasutamine:
Menüüd:
Uus – Siin saate alustada uue videovoo valmistamist või varasema kustutamist.
Avamine – Eelnevalt salvestatud videovoo avamine.
Salvestamine – Valmis tehtud videovoo salvestamine.
Tabloo Saada videovoog tabloosse – Võimaldab valmistatud videovoogu tabloosse saata. NB! Kustutab
eelnevalt tabloos oleva videovoo. Ja jälgige, et tabloo on ühendatud
arvutiga.
Tabloo seaded – Võimaldab määrata, kas näidatakse kellaaega, temperatuuri ja videovoogu ning
kuidas neid näidata.
Programmi seaded – Võimaldab määrata Com pordi numbri, millega tabloo on ühendatud
arvutiga. Vastava numbri leiate arvuti sätetest (seadmehaldur, Device
manager) Ports (pordid) alt.

Abi – Abistav informatsioon.
Programmi sulgemine – Võimaldab programmi kinni panna.
Fondid:
Fontide aknas saate valida, millist fonti hetkel kasutada. Iga tekstiefekt või käsurida võib olla tehtud
erinevate fontidega.
Videovoo käskude lisamine:
Valige nuppudest, kas soovite luua staatilist teksti või mõnda efekti jne. Määrake ära nende
parameetrid (tekstide efektid, ajalised viited jne.) ja vajutage nuppu „Lisa“. Seejärel vajadusel
valmistage järgmine käsk. Nii saate ise luua erinevate võimaluste ja efektidega tekste, kaasa arvatud
erinevaid tekste lehekülgede kaupa või kasvõi jooksvat teksti.
Kõiki erinevaid tekstiefekte võite kasutada segamini. Nii saate luua omanäolise informatsiooni,
mida tabloo peal näidata, olgu selleks siis jooksev tekst, seejärel ühe efektiga ette tulev staatiline
tekst jne.
Videovoo käskude muutmine:
Valmistage ette vastav käsk ja seejärel käskude aknas valige, millist käsku soovite muuta ning siis
vajutage nuppu „Muuda“.
Videovoo käskude kustutamine:
Valige käskude aknast vastav käsk ja vajutage nuppu „Kustuta“.
Valmis tehtud videovoo vaatamine programmis:
Juhul, kui tahate enne tabloosse saatmist üle vaadata, milline videovoog välja näeb, siis vajutage
nuppu „Näita videot“. Seejärel näete programmi ülemises osas, milline videovoog on. Antud nuppu
tuleb uuesti vajutada, kui on tehtud muudatus käskude failis ja te soovite videovoogu uuesti üle
vaadata. Juhul, kui te enam ei soovi vaadata, vajutage nuppu „Ei näita videot“.

