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C-kasetin digitointi –Ion CD Direct
Tällä laitteella voit nauhoittaa myös C-kasetteja ION Tape Express – kasettisoittimen kautta.
SUOSITUS: VAIN UUDENVEROISET JA HYVÄKUNTOISET C-KASETIT! ÄÄNITASO VOI JÄÄDÄ HYVIN
ALHAISEKSI JA HEIKOKSI HUONOMMILTA JA ITSENAUHOITETUILTA C-KASETEILTA NAUHOITETTAESSA.
Mikäli haluat nauhoittaa C-kasetin tällä soittimella, toimi näin:
 Liitä Ion Tape Express – kasettisoitin sekä tietokoneeseen (usb-kaapeli, laite ottaa virran
tietokoneesta) että ION CD Direct – levysoittimen etupaneelin LINE IN – liitäntään 1/8”
stereokaapelilla.
 Laita levysoittimeen virrat päälle Power-painikkeesta.
 vaihda tulokanavaksi AUX painamalla PHONO/AUX/USB – painiketta toistuvasti.
 Laita CD-levy ION CD Direct – levysoittimeen (Eject-painike).
 Odota että NO TOC ja CD-R (tai –RW, riippuu levyn tyypistä) näkyvät laitteen näytöllä.
 Valitse äänitasoksi MANUAL/AUTO REC – painikkeella -40 dB (katso tarkempi ohje
käyttöohjeesta sivu 1, kohta 5).
 Liitä kuulokkeet (Sony) CD Direct – levysoittimen HEADPHONES – liitäntään.
 Laita kasettisoitin päälle kasettisoittimen PLAY-painikkeesta ja paina samalla Levysoittimen
RECORD -painikkeesta.
 Parhaimman äänitulon saamiseksi:
o Laita kasettisoittimen Volume niin suurelle kuin sen saa.
o Laita myös levysoittimen volume mahdollisimman suurelle.
o Laita RECORD LEVEL suurimmalle mahdolliselle tasolle, eli 8 (katso tarkempi ohje
käyttöohjeesta sivu 1-2, kohta 6)
 Kun äänitystaso on säädetty, sammuta kasettinauhuri, kelaa kasetti haluttuun kohtaan.
 Paina kasettisoittimen PLAY-painikkeesta käynnistääksesi kasetin toiston ja paina heti perään Ion
CD Direct-levysoittimesta PLAY/PAUSE

-painiketta, jolloin nauhoitus käynnistyy.

 Kun kasetti on aika kääntää, paina jälleen Ion CD Direct-levysoittimesta PLAY/PAUSE
painiketta, jolloin nauhoitus menee Pause-tilaan.
 Käännä kasetti, kelaa se tarvittaessa oikeaan kohtaan.
 Paina kasettisoittimen PLAY-painikkeesta käynnistääksesi jälleen kasetin toiston ja paina taas
heti perään Ion CD Direct-levysoittimesta PLAY/PAUSE
käynnistyy uudelleen.

-painiketta, jolloin nauhoitus

 Kun nauhoitus päättyy, paina ensin STOP
-painiketta Ion CD Direct-levysoittimesta ja vasta
sen jälkeen sammuta kasettisoitin.
 Viimeistele CD-levy!!!
o Paina Ion CD Direct – laitteen CD – painiketta.
o

Paina FINALIZE/ERASE – painiketta aloittaaksesi viimeistelyn.

o Paina sitten ENTER – painiketta, jolloin viimeistely alkaa.
 Kun näytössä olevat NO TOC ja REC tekstit lakkaavat vilkkumasta ja häviävät näytöltä (näytöllä
näkyy nyt kappalemäärä ja äänitteen kokonaisaika), voit poistaa CD-levyn soittimesta ja
katkaista virran laitteesta.
 Poista myös C-kasetti kasettisoittimesta.
Huom! Lopettaessasi digitoinnin, säädä sekä levysoittimen että kasettisoittimen äänitasot Volumesäädöstä takaisin pienelle, ajatellen seuraavan digitoijan tärykalvoja 

