
Sneltoetsen Adobe Audition 1.5

Weergave en opname
Spatiebalk start/stopt de weergave
Ctrl+spatiebalk start/stopt de opname
Alt+S stopt weergave
Shift+R preroll en postroll, slaat selectie over

Selecteren
Ctrl+A selecteert alles
Shift+Ctrl+A selecteert alles wat in beeld is
Shift+Home breidt selectie uit tot begin van bestand of spoor
Shift+End breidt selectie uit tot eind van bestand of spoor

Ctrl+B selecteert beide kanalen
Ctrl+L selecteert alleen links
Ctrl+R selecteert alleen rechts

Pijl-omhoog selecteert hoger gelegen spoor (meersporenvenster)
Pijl-omlaag selecteert lager gelegen spoor (meersporenvenster)
Pijl-links verplaatst cursor een beeldpunt naar links
Pijl-rechts verplaatst cursor een beeldpunt naar rechts

[ laat selectie beginnen op de huidige plaats van de cursor
] laat selectie eindigen op de huidige plaats van de cursor

Slepen met linkermuisknop maakt selectie
Slepen met rechtermuisknop verplaatst blok (meersporenvenster)
Shift+linkermuisknop breidt selectie uit

Knippen en plakken
Ctrl+Z of Alt+Backspace maakt vorige montagehandeling ongedaan
F2 herhaalt montagehandeling, eventueel met dialoogvenster

Delete verwijdert de selectie
Ctrl+T verwijdert alles behalve selectie
Ctrl+C kopieert selectie naar clipboard
Ctrl+X knipt selectie weg naar clipboard
Ctrl+V voegt clipboard in bij cursor

Ctrl+1 t/m Ctrl+5 activeert clipboards 1 t/m 5
Ctrl+6 activeert het Windows Klembord
F8 zet cursorpositie of selectiegebied in Marker List als marker of range
Ctrl+M plaatst selectie (bewerkingsvenster) in meersporenvenster

Scrollen en zoomen
Home zet weergavecursor aan begin
End zet weergavecursor aan eind

Alt+Home zet cursor of selectiebegin centraal
Alt+End zet cursor of selectie-eind centraal
Ctrl+Pijl-links scrollt naar vorige marker of begin
Ctrl+Pijl-rechts scrollt naar volgende marker of eind

Minteken zoomt horizontaal uit
Isgelijkteken zoomt horizontaal in op het midden van het beeld
\ zoomt horizontaal volledig uit
Muiswiel zoomt horizontaal (edit window)

Alt+Pijl-omhoog zoomt verticaal in
Alt+Pijl-omlaag zoomt verticaal uit

Meersporenvenster
Ctrl+Pijl-omhoog activeert vorige blok in huidige spoor
Ctrl+Pijl-omlaag activeert volgende blok in huidige spoor
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Werkbalken Adobe Audition 1.5
Bewerkingsvenster

Meersporenvenster

CD projectvenster

Bestanden

Nieuw

Open

Opslaan

Opslaan als

Selectie opslaan

Edit

Ongedaan maken

Opnieuw doen

Trimmen

Kopiëren

Knippen

Plakken

Maak Marker

Alleen links

Alleen rechts

Beide kanalen

Effecten

Generate Silence

Generate Tones

Amplify/Fade

Channel Mixer

Dynamics Processing

Envelope

Hard Limiting

Normalize

Delay

Echo

Echo Chamber

Full Reverb

Reverb

Studio Reverb

Central Channel Extractor

FFT Filter

Graphic Equalizer

Notch Filter

Parametric Equalizer

Quick Filter

Noise Reduction

Vensteronderdelen

Organizer

Cue List

Transportknoppen

Zoomknoppen

Tellers

Meersporenvenster

Uiteinden aanpassen

Mute

Splitsen

Crossfade

Beveiligen

Groeperen / degroeperen

Volumegrafieken

Panoramagrafieken

Grafieken bewerken toestaan

Uiteinden aanpassen toestaan

Time Stretching toestaan

Mixer

Spoorfilters

Overig

Voorkeuren

Help
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