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Digitointi VHS-kasetilta DVD-levylle
Lue ohjeet huolellisesti ennen digitoinnin aloittamista
1.

Kytke virta DVD/VHS-tallentimeen sekä televisioon kaukosäätimen punaisista painikkeista.

2.

Laita VHS-kasetti tallentimen VCR-asemaan. Jos on tarvetta,
kelaa VHS-nauha paikkaan, josta haluat aloittaa tallennuksen
käyttämällä kaukosäätimen Scan-painikkeita sekä Stoppainiketta.

3.

Paina kaukosäätimestä DVD-painiketta sekä Open/closepainiketta. Laita DVD-levy tallentimen levyalustalle ja sulje levyalusta painamalla Open/close-painiketta.

4.

Mikäli DVD-levy on alustamaton,
tallennin kysyy haluatko pohjustaa (=alustaa) levyn. Vastaa kyllä
painamalla kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle sekä Enter-painiketta. Tallentimen
”Alustus on suoritettu” –ilmoitus
kuitataan painamalla Enterpainiketta. Kaikilla levytyypeillä
viimeistä ilmoitusta ei kuitenkaan
tule, joten alustus on valmis, kun
alustuksen etenemisestä kertova
ilmoitus katoaa ruudulta.

5.

Kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa on nähtävillä DVD-levyn
tyyppi (jos ilmoitusruutu ei ole
näkyvillä, paina ensin kaukosäätimen VCR-painiketta ja sitten
DVD-painiketta), tallennuslaatu
sekä levylle mahtuva tallennusaika. Esiasetettuja tallennuslaatuja on viisi:
XP – korkein laatuasetus, joka antaa noin 1 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD-levylle.
SP – laatuasetus, joka antaa noin 2 tunnin tallennusajan
4,7 GB:n DVD-levylle.
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LP – hieman pienempi videolaatuasetus, joka antaa noin 4
tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd -levylle.
EP – alhainen laatuasetus, joka antaa noin 6 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd -levylle.
MPL – pisin tallennusaika alhaisimmalla videolaadulla antaa noin 14 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd -levylle.
Kuvanlaatu siis heikkenee tallennuskapasiteetin pidentyessä,
joten on suositeltavaa käyttää XP- ja SP-asetuksia, jos se vain
on mahdollista. Tallennuslaatua ei voi vaihtaa kesken tallennuksen, joten valitse sopiva tallennuslaatu sen mukaan, kuinka pitkä tallennusaika tarvitaan.
6.

Vaihtaaksesi tallennuslaadun
paina kaukosäätimen Homepainiketta ja valitse ylävalikosta
nuolinäppäimillä Pikavalikkootsikon alta ”Nauh. tila”asetus. Avautuvasta valikosta
valitse sopiva tallennuslaatu
nuolinäppäimiä käyttäen
(tallennuslaadun vaihto Enterpainikkeella). Tallennuslaadun
valinnan jälkeen valikosta
poistuminen Returnpainikkeella.

7.

Kun kaikki on valmista tallennuksen aloitukseen, paina ensin kaukosäätimen VCRpainiketta ja sitten Dubbingpainiketta. Tallentimen ”kopiointi aloitetaan, jatka?” –
kysymykseen vastataan kyllä painamalla kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle sekä Enter-painiketta. Television voi
sulkea tallennuksen ajaksi.

8.

Paina kaukosäätimen Stop-näppäintä, kun tallennus on valmis.
Voit kelata kasettia eteenpäin ja jatkaa tallennusta tai vaihtaa
kasettiasemaan toisen kasetin. DVD-tallennus jatkuu, kun painat kahdesti Dubbing-painiketta.
Älä poista DVD-levyä asemasta ennen kuin kaikki haluttu materiaali on tallennettu DVD-levylle.
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9.

Viimeinen toimenpide
on levyn viimeistely. Ilman levyn viimeistelyä
levyä ei voi toistaa muilla laitteilla.
Viimeistelläksesi levyn
paina ensin kaukosäätimen DVD-painiketta ja
sitten Menu/listpainiketta. Valikon
avauduttua paina kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalla kunnes Levy-otsikko aktivoituu. Avaa Levy-valikko
painamalla Enterpainiketta. Avautuneesta
valikosta on toiminto
”Viimeistele” (samassa
valikossa on ”Levyn otsikko”-toiminto, jos haluat
otsikoida levyn).
Valitse viimeistely nuolinäppäimiä käyttäen ja
paina Enter-painiketta.
Varmentavaan kysymykseen ”haluatko viimeistelyyn” vastataan kyllä painamalla nuolinäppäintä vasemmalla
sekä Enter-painiketta.
Viimeistely kestää muutaman minuutin poikkeuksena double
layer –levyt (=kaksikerroslevyt), joiden viimeistely voi kestää
20-30 minuuttia. ”Viimeistely suoritettu” –ilmoitus kuitataan
Enter-painikkeella.
Tallennus on siis valmis ja levy viimeistelty, joten poista DVDlevy ja VHS-kasetti tallentimesta. Sulje virta DVD-VHStallentimesta sekä televisiosta.

