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Vejledning I Movavi Video Editor

Download først programmet som tutorial til din enhed (PC, Mac eller som app til iPhone eller iPad).  
Søg på www.movavi.com  Det er let og enkelt.

1. Tilføj mediefiler til programmet

Først skal du åbne de filer, du vil arbejde 
med. For at gøre dette skal du klikke på 
knappen Add Media Files, finde de ønskede 
foto-, video- og lydfiler på din pc, og klik 
på Åbn. De filer, du har uploadet, tilføjes 
automatisk på tidslinjen nederst i program-
vinduet. 

2. Split video i dele, slet uønskede segmenter

For at begynde at redigere et videofrag-
ment, skal du vælge det på tidslinjen. 
Indstil derefter den røde markør til den 
position, hvor du vil klippe videodelen. 
Klik derefter på ”saks-ikonet” for at dele 
videoen i to dele. For at fjerne et uønsket 
segment skal du markere det og klikke på 
”skraldespand-ikonet” eller bare trykke på 
slet på tastaturet.

3.  Anvend kunstneriske effekter  
på videoer og fotos

Klik på knappen Filtres, og du vil blive taget 
til Effects Gallery med mere end 160 profes-
sionelle videoeffekter og filtre. Klik på iko-
net for den effekt, du vil prøve, og få vist et 
eksempel på, hvordan det vil se ud, når det 
anvendes på dit videoklip eller billede. Hvis 
du vil anvende effekten på klippet, skal du 
trække det på målfragmentet på tidslinjen. 
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4. Tilslut fragmenter med glatte overgange

Klik på knappen Transitions for at se 
 listen over tilgængelige overgange. For at 
 forhåndsvise fragmenterne klikker du på 
ikonerne for de overgange, du er interes-
seret i. Vælg den ønskede overgang, træk 
den til tidslinjen og placér den mellem de 
to klip eller de fotos, du vil linke.

5. Tilføj titler

Klik på titlen-knappen, og du vil se en liste 
over færdige titelstile. Hver titel stil sin 
egen demo. Træk bare den ønskede titel på 
tidslinjen, og den vil blive vist på et separat 
titelspor. Dobbeltklik på titlen for at skrive 
din tekst og indstille de ønskede parametre 
for den.

6. Juster lydsporet

Det er sandsynligt, at længden af videoen 
og lydsporene vil variere på en af to måder: 

1) Musikken er længere end videoen. Klik 
på lydfilen på tidslinjen, træk den røde 
markør til slutningen af videosporet og 
klik for at skære den overskydende del af 
lyden ud. Slet det uønskede lydfragment på 
 samme måde som med videoklip.

2) Videoen er længere end lyden. ”Loop” 
musikafspilningen: Tilføj flere kopier af 
din lydfil til lydsporet ved at trække det til 
tidslinjen så mange gange som  nødvendigt, 
og skær derefter overskydende lyd i 
 slutningen.
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7. Gem dit filmprojekt

Glem ikke at gemme filmprojektet du 
 arbejder på. Du kan få brug for projektet 
senere, hvis du vil ændre noget i din video 
eller bare gemme det i et andet format. 
Vælg Save projekt fra menuen File. Angiv 
den mappe, hvor du vil gemme projekt-
filen, og indtast filnavnet, og klik derefter 
på Gem. 

8. Eksporter den færdige video

Nu er din film klar til visning. Alt du skal 
gøre er at gemme det i det mest hensigts-
mæssige format. Klik på knappen Export og 
vælg den ønskede eksportindstilling. For at 
gemme video til din pc eller mobilenhed 
skal du vælge det korrekte format eller 
forudindstillet i det nye vindue og klikke på 
Start. Når konverteringen er færdig, åbnes 
mappen, der indeholder den færdige  video 
automatisk. Nu kan du se din video på 
 enhver medieafspiller.
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