TJingle 1.0 Cheat Sheet
TJingle is een kleine, snelle jingle-player waarmee je 400+ jingles met hooguit twee toetsen kunt
bedienen. Het is opgebouwd uit pagina’s (F1 tot F12) die je kunt openen met bijbehorende F-toets. Op
iedere pagina staan de toetsen van je toetsenbord, en aan iedere toets kan een jingle gekoppeld
worden. Iedere jingle is dus bereikbaar via de combinatie F* + toets!

Jingles toevoegen
Klik rechts op een jingle-vakje. Er verschijnt dan een dialoogvenster waar je een bestand kunt kiezen. Op
dit moment ondersteunt TJingle zowel MP3 als WAV (en nog een aantal andere formaten, maar MP3 en
WAV zijn getest).

Jingles afspelen
F1

, A Start jingle A op pagina F1 (met de muis: linkermuisknop)

A

Start jingle A op de huidige pagina (met de muis: linkermuisknop)

F1

, Ctrl A Start jingle A op pagina F1; stopt alle andere jingles

Ctrl

A

Shift A

Start jingle A op de huidige pagina; stopt alle andere jingles
Stopt jingle A op de huidige pagina (met de muis: middelste knop)

Omlaag A
Omhoog

Fade jingle A uit (fade-tijd is 2 seconde)
A

Fade jingle A in (fade-tijd is 2 seconde)
Let op dat de ‘huidige pagina’ pas geselecteerd is als de werkbalk boven de pagina rood oplicht! Als
dat niet het geval is, druk dan op de F-toets behorend bij die pagina of op het tabje van die pagina.

TJingle is © Tommy van der Vorst, 2006-2007. Het
programma is gratis te verspreiden, maar het
programma en onderdelen daarvan mogen niet los
worden verspreid, worden aangepast op welke manier
dan ook of worden verkocht zonder toestemming van
de maker.
Heb je opmerkingen, ideeën of kritiek? Mail me dan!
Dankzij jouw hulp kan het programma nog beter
worden. Je kunt me bereiken op tommy@ech-wel.nl.
TJingle is gebaseerd op software geschreven voor TJShow, een professionele show-controller voor
interactieve presentaties en shows. Meer informatie? Kijk op www.mycms.nl.

