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Darkwood Designs Applaus Meter combineert een accuraat niveau meter met aangepaste grafische afbeeldingen
bedoeld om full-screen draaien. Het is ontworpen voor maximaal gebruiksgemak en veelzijdigheid in het maken van relatieve
vergelijkingen als in wedstrijden.

Lees deze instructies om het beste uit de verschillende opties te krijgen.

1.   Installatie en bediening

2.   programma Setup

3.   meer opties

4.   Grafische Creatie en Display Setup

5.   meter Stijlen

6.   Alternatieve Graphics en Switching

inbegrepen Graphics

Ctrl 0 tot Ctrl 5 zijn het best geschikt om een 4:3-scherm terwijl Ctrl 6 tot Ctrl 9 worden het best bekeken in
16:09. Gebruiken zoals ze zijn of als basis voor uw eigen ontwerpen.

   Ctrl 0        Ctrl 1                    Ctrl 2                 Ctrl 3

       Ctrl 4                     Ctrl 5                           Ctrl 6

                    Ctrl 7            Ctrl 8             Ctrl 9
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Installatie

Applaus Meter zal meestal naar u worden verzonden per e-mail of door een link te downloaden. Als e-mail, moet u het bestand
'Setup Applaus Meter' naar 'Setup Applaus Meter.exe' hernoemen omdat de meeste e-mailsystemen zal niet zenden exe-
bestanden.

Dubbelklik om het installatieprogramma te starten en volg instructies op het scherm. Voor Windows XP, Vista of 7. Geen
internet verbinding nodig.
Op start-up kun je de fout 'Input Device Not Found'. Dit kan zijn omdat er geen apparaat is opgeslagen in het bestand met
instellingen of de eerder gebruikte apparaat is niet beschikbaar. Klik met de rechtermuisknop om het scherm te openen. Uit het
drop-down lijst selecteert u de geluidskaart die u wilt gebruiken voor de microfoon-ingang. Klik op OK. Doe dit ook als er
slechts een apparaat in de lijst. De naam van het apparaat zal dan worden opgeslagen.

Met de aankoop van Applaus Meter wordt u voorzien van een unlock code voor uw exemplaar die moet worden
opgenomen op de setup-scherm. Geef uw nummer in het vak'????????' en klik op 'OK'.
Je hebt vijf minuten om het programma te gebruiken zonder het invoeren van de code. Geen online registratie vereist.

Controleren op updates op  http://www.DarkwoodDesigns.co.uk

Updates zijn gratis voor geregistreerde gebruikers, maar moet aangevraagd worden bij DarkwoodDesigns@gmail.com

Operatie

Deze functies kunnen worden bediend via het toetsenbord:

�  F1    opent deze Help
�  Space   Start / Stop lezingen
� Ctrl D  Toggle ontwerpmodus
�  Ctrl S   open Setup (of rechts-klik op het scherm)
�  Ctrl H   Houd Peaks
�  Ctrl N   niet in het bezit pieken
�  Ctrl R   Reset piekwaarde (of dubbelklik op het scherm)
� Ctrl X   Exit van programma
� Ctrl 0 tot 9  Switch graphics

Het setup-scherm bevat ook een aantal van deze operationele controles.

Naar rechts opent u het scherm Setup-klik of CTRL S.
De Setup scherm kan worden gesloten met ESC drukt.
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Programma Setup

Taal
Uw taal te selecteren uit het drop-down lijst om te worden gebruikt in de setup bijschriften. De vertaling is door Google
Translator - excuses als sommige van dat het verkeerd is!

Input Device
Selecteer het geluidsinvoerapparaat om voor uw microfoon te gebruiken uit het drop down lijst. De AppMeter.ini bestand slaat
het apparaat dat u hebt geselecteerd.

Opmerking: Zorg ervoor dat uw microfoon ingang bestuurder niet een automatische volume controle anders zijn alle applaus
zal verschijnen op hetzelfde niveau te bieden! Meestal een dergelijke functie kan worden uitgeschakeld.

Kalibratie
De kalibratie moet worden ingesteld op de hoofdruimte die u nodig heeft, geef dat wil zeggen een waarde van -6 dB geeft 6dB
van ruimte boven de volledige schaal op de meter. In deze applicatie-6dB of-4dB moet voldoende zijn om overbelasting te
voorkomen en heeft geen groot belang hier.

De microfoon niveau zal moeten worden ingesteld met behulp van de Windows mixer tot een verstandige lezing te geven. Zorg
ervoor dat u laten veel ruimte aan de top bij de vaststelling van de microfoon niveau. Het is verbazingwekkend hoe luid een
enthousiaste menigte kan zijn! Er is helaas geen vervanging voor experiment en ervaring in het opzetten van het niveau.

De meter geeft het percentage van de full-scale. De bruikbare variëren van 1 tot 100 op de schaal is ongeveer 40dB.
Met Full Scale op 100 dan-10dB = 63,7,-20dB = 27.8, - +30 dB = 7,0 ca. Een toename van 6dB betekent een verdubbeling van
het volume.

Opmerking: Na het aanbrengen van wijzigingen op OK klikken voordat u het programma afsluit of sluit het setup-scherm of
eventuele wijzigingen kunnen verloren gaan.
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Meer Opties

Middeling
Een voortschrijdend gemiddelde kan worden gebruikt in plaats van het lezen van ogenblikkelijke pieken door het controleren van
'Gebruik Middelingstijd'. De tijd gedurende welke de middeling plaatsvindt kan worden ingevoerd in het gebied van 25
milliseconden tot 10 seconden. (Standaard is 0,5 sec).
Het idee hiervan is om een korte voorbijgaande luide pieken voorkomen die voorrang heeft boven de meer algemene beeld.

Applaus Meter altijd actief is in stereo, maar links en rechts ingangen zijn opgeteld.

Reset Peak Hold Auto
In combinatie met de optie om Hold Peaks dit maakt de hoogste piek tot gehouden op het numerieke display voor een vooraf
ingestelde tijd, van 0,1 tot 120 seconden. De timer wordt gereset bij iedere nieuwe hardst piek, zodat de luidste niveau zal worden
gehouden voor die tijd. Het kan ook worden gereset door te dubbelklikken op het scherm, met CTRL R, of door op de spatiebalk
die lezingen schakelt aan en uit.

Achtergrondafbeelding
Standaard gebruikt het programma C: \ Program Files \ Darkwood \ Applaus Meter \ Files \ Graphic.bmp voor de achtergrond. U
kunt laden iedere geschikte bitmap of jpeg-afbeelding als achtergrond door te klikken op 'Browse ...' en het selecteren van uw
beeldbestand. Idealiter zou de pixelgrootte van de afbeelding moet overeenkomen met je schermgrootte. Als u geen gebruik maakt
van de modus Volledig scherm de grootte van het venster zal worden aangepast aan de grootte van het beeld op voorwaarde
800x600 pixels of groter. Als er een probleem met het dossier van de standaard zal worden gebruikt.

SLOTINSTELLINGEN
De instellingen kunnen worden vergrendeld en ontgrendeld met behulp van een wachtwoord. Dit is bedoeld om onbedoelde
wijzigingen te voorkomen in plaats van voor een hoge veiligheid - een vergeten wachtwoord kan worden gevonden in de
AppMeter.ini bestand.

Te gebruiken wanneer niet het volledige scherm is er ook de optie om het venster altijd houden op de top.

De dempingssnelheid kan ook worden aangepast door het invoeren van willekeurige waarden van 1 (langzaam) tot 10 (sneller).

Voor de modus Volledig scherm, vinkt u het vakje en klik op OK. Het programma zal opnieuw moeten worden opgestart en zal
dan starten in full-screen de volgende keer.

Multi-monitoren worden ondersteund, voert u de monitor nummer dat u wenst te gebruiken. Als het aantal groter is dan het aantal
waarnemers beschikbaar stellen van de primaire monitor (1) zal worden gebruikt. Dit moet ook opnieuw een programma.

Houd Peaks optie
Met deze optie aangevinkt de hoogste piek tot nu toe is opgeslagen en weergegeven op het numerieke display. Pieken worden ook
getoond als een witte balk. Vandaar de zeer hardste geluid wordt gehouden op het display. Als Middeling is ingeschakeld dan is het
de hoogste gemiddelde waarde, die wordt gehouden. Houd Peaks kan worden ingeschakeld met CTRL H en uitgeschakeld met
CTRL N. (Voor Hold en geen vat!)

Om Reset net Dubbelklik ergens op het hoofdscherm of druk op CTRL R. Er is ook een Auto reset optie.

SPACE BAR
De Space Bar functies aan-en uitschakelen van de meter. Tikken op de spatiebalk stopt lezingen uit worden genomen en reset het
display op nul. Tikken eens te meer begint lezingen worden genomen, vandaar de display kan worden actief gemaakt alleen tijdens
het applaus wordt gegeven.

Als de nummerweergave display verschijnt NUL kans groot dat de PROGRAM is gepauzeerd!

Schakelen graphics
Maximaal 10 vooraf ingestelde afbeeldingen (achtergrond en weergave-instellingen) kunnen worden bereid en ingeschakeld,
terwijl het programma draait met CTRL 0 tot en met CTRL 9.

Afsluiting van het programma in full screen mode - open het configuratiescherm en klik op Exit-programma of druk op CTRL X.

Standaardinstellingen
Als er problemen optreden met de instellingen gewoon het bestand verwijderen AppMeter.ini. Het zal worden herschapen volgende
keer dat het programma wordt uitgevoerd.
Meestal te vinden in C: \ Program Files \ Darkwood \ Applaus Meter. Nochtans kan de toegang machtigingen niet toestaan dat deze
in dat geval kan het nodig zijn om un-installeren en opnieuw installeren van het programma.
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Grafische Creatie en Display Setup

De basis van het grafische scherm is een bitmap-afbeelding genaamd 'Graphic.bmp' in de map programma data -

Windows XP - C: \ Documents and Settings \ All Users \ Application Data \ Darkwood \ Applaus Meter \ Files
Vista en 7 - C: \ ProgramData \ Darkwood \ Applaus Meter \ Files

Echter, kunt u bladeren naar en laadt elke geschikte bitmap of jpeg-image-bestand van de Setup-scherm.

U kunt een nieuwe afbeelding maken of bewerken van de standaard Graphic.bmp met Photoshop, Paint of dergelijke foto-editor.
Idealiter zou de grootte van het beeld overeen met de schermresolutie die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld 1024 x 768 pixels, maar
kan re-sized door Applaus Meter te passen indien nodig. Idealiter de afbeelding moet van dezelfde beeldverhouding om
vervorming te voorkomen. Iimages groter is dan 1920x1080 pixels zal altijd worden teruggebracht tot die grootte.

Controleer de optie Passend op scherm om de achtergrond afbeelding aan het scherm wijzigen. Kies uit de meter Style
keuzelijst een verticale balk-grafiek, horizontale balk-grafiek of klassieke analoge meter display. Er is ook Background alleen,
waar geen meter of numerieke display wordt weergegeven. Dit is dus inleidende grafiek kan worden weergegeven bijvoorbeeld.

Ontwerp Mode
Met deze optie aangevinkt kunt u de muis gebruiken om de elementen in de juiste positie te slepen. Controleer ontwerpmodus op
het instellingenscherm (of Ctrl + D) Klik vervolgens op de meter bar of numerieke display te verplaatsen of het formaat. Gebruik
de muis te slepen in de juiste positie. Gebruik het muiswiel om de grootte te veranderen, houdt SHIFT tot breedte / hoogte
schakelen. De muisaanwijzer verandert dienovereenkomstig.
.
Na aanpassing uit te schakelen Ontwerp modus (Ctrl + D opnieuw) om onbedoelde veranderingen te voorkomen. Vergeet niet
om instellingen op te slaan op het installatiescherm.

Opmerking: de hoogte van een verticale balk en breedte van een horizontale balk kan alleen in stappen van 50 pixels.

Vink het vakje blokken aan de bar-grafiek tonen als aparte blokken in plaats van een vaste bar.

De kleuren in de bars te worden gevarieerd en ingesteld op niet mengen of combineren. Op het scherm Setup klikt u op het
kleine blok van kleur om de kleurkiezer te openen. U kunt de onderste kleur, de kleur van de bovenste en de achtergrondkleur
van de balk te wijzigen. De wijziging wordt van kracht maar een keer de kleurkiezer is gesloten.
U kunt ook de kleur van de peak indicator te wijzigen. Normaal gesproken zal het dezelfde kleur als de rest van de bar. Om
gebruik te maken van uw eigen keuze schakelt u het selectievakje Peak optie Kleur en klik op het blok om de kleur in te stellen.

Blending Controle
Enige controle over de manier waarop de twee kleuren worden
gemengd is voorzien van twee kleine sliders.
De linkerhand een schakelaar regelt de overgang punt, terwijl de
rechterhand een middentonen regelt de helderheid in het midden,
bijvoorbeeld met rode en groene regelt de hoeveelheid geel in de mix.
Effect varieert enigszins afhankelijk van wat de kleuren.

Wanneer niet gemengd, wordt de overgang punt bediend met de linker
blending slider ('Switch').

De positie en grootte, kunnen kleuren en het lettertype van de numerieke aflezing worden ingesteld zoals vereist. De posities
verwijzen naar de linker bovenhoek van de Meter Bars en uitlezen. De eenheden zijn in pixels en wat experimenteren kan nodig
zijn om de positie goed te krijgen. De waarden kunnen worden ingevoerd 'live' en de Up / Down-knoppen zijn handig voor fine-
tuning. Opmerking: de verticale meting is in pixels van boven naar beneden, en horizontaal van links (zie schema hieronder).

Alleen de gekleurde balken en de numerieke uitlezing zijn uitgezet - de rest
is aan jou. De meegeleverde graphics voorzien van een schaal die zal u
helpen om de grootte van uw eigen schaal correct moet je er een wilt. Je
kunt knippen en plakken om re-positie en de breedte, maar de hoogte kan
alleen in stappen van 50 pixels worden veranderd, zodat de grafische zal
moeten hiermee rekening in te houden.
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Meter Stijlen

Vier meter stijlen zijn mogelijk:

  ● Achtergrond alleen  geen meter of numeriek display, geeft alleen een beeld
  ● Vertical Bars  zie vorige pagina
  ● Horizontale Bars  zie vorige pagina
  ● Analoge Meter (vanaf versie 3)

Analoge Meter Aanpassingen
Plaats de meter op dezelfde wijze als de balkgrafiek meter. Gebruik de stand up-down knoppen op het installatiescherm, of
schakel Ontwerp modus (Ctrl + D) en sleep met de muis naar de gewenste positie.
Pas de grootte met het muiswiel. De lengte van de wijzer wordt ingesteld door alleen de hoogte. De breedte moet dan breed
genoeg zodat knippen het einde van de pointers worden. Een selectiekader toont de grootte zodra de meter is door erop te klikken
geselecteerd.
Kleuren zijn als volgt vastgesteld:
Piekkleur - de aanwijzer vermelding van de gehouden piek. Ontketenen Gebruik Peak Kleur de peak hold aanwijzer uit te
schakelen.
Bovenste balk kleur - de pointer die de huidige piek.
Lage balk kleur - de rechterrand van beide pointers. Typisch zwart.
De Bar achtergrond, Blokken, Blend en mengen sliders hebben geen effect.

Numerieke Weergave

De knoppen Lettertype, kleur en Bkgnd toestaan om het numerieke display lettertype en de grootte en kleur te selecteren. Bkgnd
is de achtergrondkleur rond de cijfers. Het selectievakje Enable laat de numerieke uitlezing te worden in-of uitgeschakeld.

Het numerieke display heeft normaliter een achtergrondkleur van uw keus. U kunt ook controleren of transparante achtergrond,
zodat uw grafische achtergrond toont rond de tekst. In dit geval de tekst niet bovenop de meter staafdiagram worden geplaatst.
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Onder Numerieke Tienden
De schaal loopt van 0 tot 100, maar intern zijn er 1000 stappen. Wilt u een hogere resolutie hebben dan deze optie aanvinken.
Het numerieke display zal dan ook decimaal tienden, 85,5 bijvoorbeeld.

Numerieke display
Twee knoppen Lettertype en BkGnd kunt u de numerieke display lettertype en de grootte en kleur te selecteren. BkGnd is de
achtergrond kleur rond de cijfers.

Laden en opslaan Graphics Settings
Als je eenmaal hebt gekozen uw achtergrond afbeelding en aangepast de posities, de kleuren en het lettertype van de actieve
elementen die u kunt opslaan en later herladen deze instellingen. Enige grafische opties worden opgeslagen (alle mensen die in
het rechter paneel), en een miniatuur afbeelding wordt ook gemaakt. Normaal gesproken zullen deze worden gevonden in C: \
Program Files \ Darkwood \ Applaus Meter \ bestanden, maar je kan elke map te gebruiken.
De instellingen in het linker paneel worden opgeslagen en geladen alleen met de aanvraag.

Voorbereiden Alternatieve Graphics en Graphic Switching

Maximaal 10 vooraf ingestelde afbeeldingen kunnen worden bereid en ingeschakeld, terwijl het programma draait met CTRL 0
tot en met CTRL 9.

Het opzetten van grafische schakelen eerst de voorbereiding van uw bitmap of JPEG-afbeeldingen zoals hierboven beschreven.
Belasting in het beeld en het instellen van de meter en weer te geven. Klik op 'Save Settings' om de huidige instellingen op te
slaan in een bestand.
Klik op 'Preset List' van de controle opdracht te openen. Dubbelklik op een van de lege bestandsnaam cellen vervolgens zoeken
naar een bestand met instellingen die u hebt opgeslagen. Een thumbnail preview beeld wordt weergegeven. Klik op 'Opslaan en
sluiten'.

Tips:
Vóór het toevoegen van presets kan het een goed idee om de standaard setup als Ctrl 0 op te slaan als u wenst terug te keren
naar het zijn.
U mag graag een beeld weer te geven zonder dat de meter of uitlezen, als een titel misschien. Gewoon verplaatsen van de
actieve elementen buiten het scherm.

Opmerking: De setup op het scherm wanneer u het programma afsluit wordt weergegeven de volgende keer dat u opstart.


