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Digitointi ulkoisesta tallennusvälineestä (videokamera) DVD-levylle
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Prosessi kestää niin kauan kuin videon toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVDR, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia DVD-RW ja DVD+RW levyjä. Huomaa, että
soitin saattaa kysyä asioita hieman eri tavoin levytyypistä riippuen, varsinkin jos
käytät DVD-RW levyä.

1. Kytke virta DVD-VHS- tallentimeen
sekä televisioon kaukosäätimien punaisista POWER-

painikkeista.

2. Avaa tallentimen etupaneelin luukku ja liitä videokamera DV-johdolla
(pitää olla oma johto mukana) tallentimen etupaneelin DV IN – liitäntään.
3. Paina tallentimen kaukosäätimen
AV/INPUT – painiketta toistuvasti valitsemaan tulo, josta tallennetaan. Videokameran, kun se on liitetty DV IN
– liitäntään, tulo täytyy olla [ DV ].
4. Laita DVD-levy tallentimen DVDasemaan. Jos käytät DVD-/+RW levyä, tallennin saattaa pyytää levyn
pohjustamista / alustamista. Katso
ohje levyn pohjustamiseen ”Digitointi
VHS-kasetilta DVD-levylle”-ohjeesta
sivulta 1, kohdasta 4.
5. Aseta tallennustila tarvittavilla asetuksilla:
 paina kaukosäätimen HOME
-painiketta,
 valitse ylävalikosta nuolipainikkeita käyttäen Pikavalikko – otsikon alta
Nauh.tila ja paina ENTER
 valitse kohdasta ”Nauh.toim.asetus” tallennuslaatu sen mukaan kuinka pitkä
nauhoitus on
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Digitointi ulkoisesta tallennusvälineestä (videokamera) DVD-levylle
XP - korkein laatuasetus, joka antaa noin tunnin tallennusajan 4,7 GB: n DVD- Ievylle.
SP – laatuasetus (normaali laatu), joka antaa noin 2 tunnin tallennusajan
4,7 GB: n DVD-Ievylle.
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.

 mene kohtaan ”DV – nauhoitusääni” ja varmista että DV-äänitulo on tarpeittesi mukainen. Sinun on asetettava tämä, jos sinulla on 32 kHz / 12 – bittistä
ääntä käyttävä camcorder (videokamera) liitettynä etupaneelin DV IN – liittimeen. Joissakin camcorder-laitteissa on kaksi ääniuraa. Yksi on tallennettu
videota otettaessa, toinen on päälledubbausta varten videon oton jälkeen.
[ ääni 1 ] = käytetään videon oton aikaista, eli alkuperäistä äänitystä.
[ ääni 2 ] = käytetään päälledubattua ääntä.
6. Kun asetukset on laitettu, etsi nauhalta kohta, josta haluat tallennuksen aloittaa.
Parhaiden tulosten saamiseksi, pysäytä taukotilaan kohdassa, josta haluat aloittaa
tallennuksen.
7. Aloita tallennus painamalla kerran tallentimen kaukosäätimen REC
(REC –merkkivalo palaa näyttöikkunassa).

-painiketta

8. Kaukosäätimen PAUSE/STEP
– painikkeesta voit asettaa tallennuksen halutessasi taukotilaan ja kun haluat lopettaa tallennuksen, paina kaukosäätimen
STOP – painiketta.
9. Muista nauhoituksen jälkeen viimeistellä DVD-levy. Ilman viimeistelyä levyä
ei voi toistaa muilla laitteilla. Katso ohje levyn viimeistelyyn ”Digitointi VHSkasetilta DVD-levylle” – ohjeesta sivulta 4, kohdasta 8.

