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Beste klant,

de huidige versie van DVR-Studio UHD 2 kan nu in meer dan 100 talen worden gebruikt.

Alle talen, behalve Duits en Engels, zijn vertaald met Google.
U herkent een Google-vertaling aan de vermelding "(mechanical translation)".

Helaas vertaalt Google niet altijd optimaal…
Om die reden heeft onze klant Marinus (KD47270) de moeite genomen om de vertaling te herzien met onze TextEditor.

Dit is hoe u de Nederlandse taal in DVR-Studio UHD 2 kunt selecteren:

- Klik op het programmalogo van DVR Studio UHD 2 “Instellingen” (tandwiel): (Zahnrädchen)

Selecteer “Niederländisch (KD47270)” in het rechter pull-down menu.
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Na het opnieuw opstarten van DVR-Studio UHD 2 worden alle teksten in het programma in het Nederlands weergegeven.

De handleiding van DVR-Studio UHD 2 is een Duitstalige online Wiki, waaraan we regelmatig verbeteringen aanbrengen.
Voordeel: wijzigingen zijn onmiddellijk voor u beschikbaar, zelfs zonder een programma-update. 

Start de handleiding in DVR-Studio UHD 2 met de F1 toets of via het menu “Helpfunctie” in het programmalogo:

Opmerking:
Met het eerste menu-item "KIES EEN TAAL" of "CHOOSE LANGUAGE" kunt u de gebruikershandleiding op elk moment in 100
andere talen laten vertalen.

BELANGRIJK:
Als de handleiding na het opstarten in het Engels wordt weergegeven, gebruikt u niet de nieuwste versie van DVR-Studio UHD 2.
Download de actuele versie en installeer het programma opnieuw.

Aangezien we niet zelf de Nederlandse vertaling kunnen maken, gaat mijn dank en waardering uit naar onze klant Marinus die de
vertaling van DVR-Studio UHD 2 heeft gemaakt.
Als u hem wilt bedanken, schrijf dan hier… 
Hij heeft mij gevraagd een speciale aanbieding te maken voor Nederlandse en Vlaamse klanten. Ik ga graag in op dat verzoek:

http://forum.haenlein-software.com/viewtopic.php?f=216&t=6965


Hij heeft mij gevraagd een speciale aanbieding te maken voor Nederlandse en Vlaamse klanten. Ik ga graag in op dat verzoek:
als u de kortingscode KD47270 gebruikt in onze online webshop, dan ontvangt u een speciale korting van 10%.

Uiteraard kunt u deze informatie en kortingscode doorgeven aan uw vrienden en bekenden en op sociale media plaatsen. De
kortingscode is ook te vinden in het taalkeuzemenu van DVR-Studio UHD 2: 
Den Gutscheincode finden Sie auch im Sprachauswahlmenü von DVR-Studio UHD 2:

Ik wens u prettige en fijne kerstdagen. Voor alles: blijf vooral gezond.

Met vriendelijke groeten

Ralf Haenlein

Indien u nog vragen heeft, gelieve dan niet te antwoorden op dit e-mail adres, maar schrijf naar Support@Haenlein-Software.com. Ik zou je graag helpen. Gelieve enkel te antwoorden in het Duits of het Engels. Uitschrijven voor onze nieuwsbrief, klik hier…
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