Tela manual Cap v1
Este manual foi concebido para ser um texto base para eliminar a barreira da língua. Este manual terá intervalos entre cada seção para ajudar a separar cada área.
O manual é apresentado da seguinte forma:
Itens de Menu
Itens janela
Como



Itens de menu:
• Arquivo
o Open Save pasta irá abrir a pasta que você está salvando suas imagens em
Minimizar para o Tray irá minimizar Cap tela para a bandeja do seu sistema operacional
o Cap sair da tela vai sair e Cap Tela perto
• Captura
o Input
 Região irá capturar uma região desenhada
 Janela irá capturar a janela ativa
 Tela Cheia irá capturar o monitor principal
o Output
 Cada formato de imagem
o Qualidade de Imagem irá ajustar a qualidade da imagem
Incluir o mouse irá incluir o ícone do mouse sobre a opção Região de captura de tela
Abra após salvar o abrirá a pasta salvos após imagem é capturada
• Visão
o Compact Vista vai condensar a janela principal para o menor tamanho possível com ele ainda estar presente
o Vista normal irá retornar a janela para o tamanho normal
o Tray irá minimizar a janela para a bandeja do sistema
Esconder Ao capturar o irá esconder a janela do aplicativo para que ele não irá aparecer na sua tela captura
• Ferramentas
o Idioma irá permitir que você selecione o idioma


Itens de janela:
• Economias do costume Localização
o Para selecionar um local de salvamento personalizado clique no botão "Salvar Location 'e selecione um caminho de pasta
• Nome do costume e Numeração
o Se você gostaria de personalizar o nome de sua captura de tela seleciona 'Auto personalizado "ou" Nome do costume'
o Número Auto irá nomear automaticamente as suas capturas de tela e numerá-las automaticamente
o Personalizado Auto irá permitir que você personalize o nome da captura de tela, mas continuará automaticamente a etapa de numeração
o Nome feito sob encomenda vai permitir que você personalize o nome e não guardar quaisquer números de automóveis depois
o Por favor note, repetidas nomes das imagens será overwrote
• Qualidade da imagem
o Ajustar a qualidade da imagem vai efetivamente mudar o quão grande é a sua imagem ea qualidade de imagem dita
• Opções de tela
O Região irá capturar uma região desenhada
o Janela irá capturar a janela ativa
o Full Screen irá capturar o monitor principal
• Abrir Depois Guardar
Abra após salvar o abrirá a pasta salvos após imagem é capturada
• Incluir Rato
Incluir o mouse irá incluir o ícone do mouse sobre a opção Região de captura de tela


Como:

• Capturar Tira da tela:
o 1. Região
 Clique na imagem de 'Região' ou 'Capture> Entrada> Região' e quando estiver pronto pressione o botão "Print Screen" no seu teclado. Você verá a janela de ampliação vir para cima. Agora Esquerda Clique e solte onde você deseja iniciar a sua captura de tela, chamar a sua caixa de e Esquerda Clique e solte novamente para tirar a sua imagem.
o 2. Janela
 Clique na imagem 'Window' ou 'Capture> Entrada> Janela ". Seleccione a aplicação / janela que você gostaria de capturar e pressione a tecla "Print Screen" no seu teclado. Se a imagem que você capturou não é a janela que você queria, tente selecionar a janela desejada, movê-lo, e tente novamente. Às vezes, basta clicar sobre a janela não irá definir essa janela como a janela ativa no sistema operacional Microsoft Windows.
o 3. Tela Cheia
 Clique na imagem 'Tela Cheia' ou 'Capture> Entrada> Tela Inteira ". Uma vez que a tecla 'Print Screen' no seu teclado selecionado imprensa. Esta opção só irá capturar o monitor principal (se você tiver mais de um)

Perguntas frequentes:
Q: Porque é que o mouse não mostrar em minhas telas?
A: O "Incluir Mouse 'opção só está disponível na visualização e na captura de tela a" região ".

Q: Eu não posso capturar itens de menu em uma janela / programa.
A: Tente usar a captura 'tela cheia' para alcançar este objetivo. Se for necessário cortar a imagem que você pode usar o 'Região' e tirar uma captura de tela a primeira imagem.

Q: Este documento não me ajudou, como faço para entrar em contato com você?
A: Você pode enviar e-mail nosso apoio ao support@graytechnical.com

