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HIT FILM EXPRESS -NÄKYMÄ 



1. UUDEN EDITOINTIPROJEKTIN LUOMINEN 

Klikkaa New 

Valitse projektin asetuksista sama resoluutio, mikä on 
kuvaamissasi videoissakin. Kuvan esimerkissä Full HD 
1080p Full HD PAL 25 fps ja Start Editing 



2. EDITOITAVAN MATERIAALIN IMPORTTAUS 

Editointiohjelma avautuu. Tuo editoitava materiaalisi ohjelmaan, klikkaamalla 
Import 



3. YKSITTÄISEN VIDEON TRIMMAUS (Inpoint ja Outpoint –
kohdat) 

Klikkaa MEDIA -ikkunassa 
olevaa videota. Videota voit 
esikatsella TRIMMER 
-ikkunassa.  
 
”Trimmaa” videotasi: valitse 
aloituskohta ja lopetuskohta 
INPOINT ja OUTPOINT 
-painikkeilla. 



5. EDITOITAVAN MATERIAALIN TUOMINEN AIKAJANALLE 
(EDITOR -ikkunaan) 

Tuo ”trimmaamasi” videosi aikajanalle, raahaamalla se TRIMMER -ikkunasta 
EDITOR -ikkunaan, Video 1 -raidalle. Aikajanalla olevaa materiaalia voit nyt 
katsella VIEWER -ikkunasta. 



6. EDITOITAVAN MATERIAALIN TUOMINEN AIKAJANALLE  

Tee edellä mainittu seuraavalle videolle, ja raahaa se aikajanalle edellisen videon 
perään. Ensimmäinen suora leikkaus on tehty. Voit vapaasti vaihdella ja liikutella 
klippien paikkoja aikajanalla. Voit myös ”trimmata” videoita aikajanalla, tarttumalla 
videopalkkien alku- tai loppukohtiin ja venyttämällä palkkeja. 



7. HÄIVYTYSTEN TEKO VIDEOKLIPPIEN VÄLILLE 

Avaa EFFECTS -välilehti MEDIA -ikkunassa. Valitse Transitions – Video. Valitse 
Dissolve -kansio. Raahaa kansiosta Cross Dissolve -efekti aikajanalle, videoiden 
leikkauskohdan päälle. Voit lyhentää/pidentää lisättyä ristihäivytystä venyttämällä 
aikajanalla efektipalkin alku- ja/tai loppupäätä. 



8. ALKU- JA LOPPUHÄIVYTYSTEN TEKO (FADE) 

Avaa EFFECTS -välilehti MEDIA -ikkunassa. Valitse Transitions – Video. Raahaa 
Fade to Color” -efekti aikajanalle, videon alkuun tai loppuun. Voit lyhentää/
pidentää feidiä venyttämällä aikajanalla efektipalkin alku- ja/tai loppupäätä. 
Saman voit tehdä myös äänelle, valitsemalla Transitions – Audio -kansion, ja 
raahaamalla sieltä Fade -efektin audioraidan alkuun tai loppuun. 



9. ÄÄNENTASOJEN SÄÄTÖ 

Voit säätää videon ääntä isommalle / pienemmälle, tarttumalla videon ääniraidan 
keskellä olevaan viivaan, ja nostamalla sitä ylemmäksi tai alemmaksi. 
Äänentasomittari ei saa ”paukkua punaisella”; äänet särkevät tällöin valmiissa 
videossa. 



10. VÄRIEN KORJAUS (Valkotasapainon korjaus, ”Levels”) 

Aukaise MEDIA -ikkunan EFFECTS -välilehdeltä kansio Color Correction. 
Raahaa Auto Levels -efekti sen videon päälle, jonka valkotasapainoa haluat 
korjata. 



11. VÄRIEN KORJAUS (Säädöt = CONTROLS) 

Voit säätää automaattisen tasojen korjauksen (Auto Levels) asetuksia, valitsemalla 
CONTROLS -välilehden. Blend with Original -liukusäätimellä voit valita, kuinka 
paljon valkotasapainoa korjataan (yhdistää korjatun videon säätöjä alkuperäisen 
videon värien kanssa)  



12. TEKSTIEN LISÄÄMINEN VIDEOON 

Valitse MEDIA -ikkunassa New  ->  Composite Shot. 



13. TEKSTIEN LISÄÄMINEN VIDEOON 

Anna tekstiplanssille nimi. 
Valitse tekstin kesto 
(Duration) ja paina OK. 
 
Tekstiplanssin asetuksiin ei 
tarvitse koskea, oletuksena 
on oikea: 1080p FullHD 
PAL 25 fps 



14. TEKSTIEN LISÄÄMINEN VIDEOON 

Valitse VIEWER 
-ikkunassa 
tekstityökalu A. 
Piirrä oikealla 
hiirennapilla tekstille 
kehys. 

Kirjoita teksti. Tekstin 
paikkaa voit vaihtaa, 
vaihtamalla takaisin 
Selection 
-työkaluun (nuoli) 
ja liikuttelemalla 
tekstiä monitorissa. 



15. TEKSTIEN LISÄÄMINEN VIDEOON 

TEXT -välilehdellä voit muokata tekstiäsi: fontti, muotoilu, ääriviivat, värit jne. 



16. TEKSTIEN LISÄÄMINEN VIDEOON 

Klikkaa takaisin EDITOR -näkymään. Raahaa luomasi tekstiplanssi aikajanalle, 
haluamasi videon päälle. Tekstiä pääset muokkaamaan, tuplaklikkaamalla 
tekstipalkkia aikajanalla. Tekstin kestoa voit säätää lyhentämällä / pidentämällä 
palkkia aikajanalla. POISTA TURHA AUDIORAITA, klikkaamalla oikeaa 
hiirenpainiketta tekstiplanssi päällä, ja valitsemalla UNLINK -> deletoi audioraita. 



17. VALMIIN VIDEON EXPORTTAUS 

Ennen valmin videon exporttaamista timelineltä, sinun täytyy valita, mitä timelineltä 
exportataan. Tämä tapahtuu merkitsemällä INPOINT ja OUTPOINT merkit videon 
alkuun ja loppuun timelinella. 



18. VALMIIN VIDEON EXPORTTAUS 

Klikkaa aikajanan (EDITOR) vasemmassa alakulmassa olevaa painiketta Export 
IN/OUT Area. 



19. VALMIIN VIDEON EXPORTTAUS 

Ohjelma ilmoittaa että valitsemasi pätkä aikajanalta on lisätty exporttaus -”jonoon”. 
Klikkaa Go to Export. 



20. VALMIIN VIDEON EXPORTTAUS 

Valitse FullHD -laatuinen 1080p HD MP4. Valitse valmiin videon tallennuspaikka, 
klikkaamalla Output -nimeä. 



21. VALMIIN VIDEON EXPORTTAUS 

Anna valmiille videolle nimi, valitse tallennuspaikka ja klikkaa Save. 


