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Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct)
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä.
Yhdelle levylle voi tallentaa n. 80min. materiaalia.

1.

Kytke virta soittimeen, painamalla POWER-

painiketta laitteen hallintapaneelista.

2.

Paina EJECTpainiketta avataksesi levyalustan ja laita tyhjä CD- levy
levyalustalle etikettipuoli ylöspäin ja paina EJECTpainiketta uudestaan
sulkeaksesi levyalustan.

3.

Odota että ”NO TOC” ja ”CD-R” (tai käyttämäsi levyn tyyppi) tekstit näkyvät laiteen
näytöllä.

4. Varmista että tulokanavaksi on valittuna PHONO (näkyy näytöllä), jos ei niin paina
PHONO/AUX/USB- painiketta toistuvasti kunnes PHONO on valittuna.
MANUAL/AUTO REC- painikkeella valitaan, miten kappale jako tehdään CD-levylle.
(milloin uusi kappale vaihtuu valmiilla levyllä)

5. Paina MANUAL/AUTO REC - painiketta toistuvasti valitaksesi minkä äänitason
laskun jälkeen lisätään uusi kappale (numero) levylle. Painaessasi kerran, nykyinen
tila näkyy näytöllä (oletuksena on manuaalinen numerointi) - -, seuraavaksi ”-20dB”,
”-30dB” ja ”–40dB”. -20dB on suhteellisen vähäinen äänitason lasku, -30dB on jo
hiljaisempi ääni ja -40dB on hiljainen. Kun haluttu taso on valittu, ilmestyy näytölle
”AUTO” teksti. Voit myös käyttää manuaalista jaottelua (numerointia) ” - -” ,
painamalla tallentaessa aina ohjauspaneelista TRACK SPLIT- painiketta kun
halutaan uuden kappaleen alkavan. Manuaalisessa jaottelussa näytöllä ei ole ”AUTO”
tekstiä. (äänitason lasku = tauko kappaleen välissä, suositus -30dB)
Ennen tallentamisen aloittamista on tärkeää tarkistaa/säätää äänitystaso.
6. Nosta soittimen suojakansi ylös ja laita LP-levy alustalle, vapauta äänivarren
lukitussalpa ja nosta äänivarsi ylös nosto/laskuvipua käyttäen. Siirrä neula haluttuun
kohtaan levylle ja laske neula levyn pintaan nosto/laskuvipua käyttäen.
Paina RECORDpainiketta. ”REC”- teksti vilkkuu nyt näytöllä. (jos näytöllä vilkkuu
”bUSSY”, niin odota kunnes teksti häviää ja paina RECORDpainiketta
uudestaan).
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Äänitystaso on kohdallaan, kun näytössä äänitteen
voimakkuuden mukaan liikkuva palkki pysyttelee alle 0tason niin että vain äänitteen voimakkaimmat kohdat
saavuttavat 0- tason menemättä kuitenkaan yli OVERtasolle. Väännä RECORD LEVEL- säädintä
vastapäivään jos äänitystaso on liian korkea ja
myötäpäivään jos äänitystaso on liian matala.
7. Kun äänitystaso on säädetty, nosta neula ylös käyttäen
nosto/laskuvipua ja siirrä neula kohtaan josta
tallennuksen halutaan alkavan.
8. Laske neula alas käyttäen nosto/laskuvipua ja paina
välittömästi PLAY/PAUSEpainiketta, tallennus
alkaa. Kun haluat vaihtaa levyn toisen puolen tai vaihtaa levyn, paina PLAY/PAUSEpainiketta ja nosta neula ylös nosto/laskuvipua käyttäen ja siirrä äänivarsi takaisin
pidikkeeseen jolloin levy pysähtyy.
Käännä tai vaihda levy. (jos vaihdat levyä, tarkista äänitystaso uudelleen)
Siirrä neula uuteen aloituskohtaan, laske neula alas nosto/laskuvipua käyttäen ja
paina PLAY/PAUSEpainiketta niin tallennus jatkuu, kunnes painat STOPpainiketta.
9. Kun tallennus on valmis paina STOP- painiketta. Näytöllä näkyy tallennettujen
kappaleiden lukumäärä sekä kappaleiden yhteiskesto.

Nosta neula ylös käyttäen nosto/laskuvipua, siirrä äänivarsi pidikkeeseen ja laske
vielä äänivarsi paikalleen nosto/laskuvipua käyttäen ja lukitse äänivarsi
lukitussalvalla.
Poista LP-levy alustalta ja laske soittimen suoja kansi alas.
Viimeinen toimenpide on levyn viimeistely, ilman viimeistelyä levyä ei voi
toistaa muilla laitteilla.
10. Paina laitteen ohjauspaneelista CDpainiketta, paina sitten FINALIZE/ERASEpainiketta aloittaaksesi viimeistelyn ja paina
tämän jälkeen ENTER- painiketta jolloin
viimeistely alkaa.
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Viimeistelyn aikana näytössä vilkkuu teksti ”NO TOCK” ja ”REC”, näytössä näkyy
myös viimeistelyyn kuluva jäljellä oleva aika.
Kun levy on viimeistelty ”NO TOCK” teksti häviää näytöltä.
Levy on nyt viimeistelty ja voit poistaa CD-levyn laitteesta painamalla EJECTpainiketta. Sulje lopuksi levyalusta EJECTpainikkeella ja katkaise virta laitteesta
painamalla POWERpainiketta.



Äänittäessä äänilevyltä on suositeltavaa käyttää manuaalista kappale jaottelua
(numerointia), painamalla tallentaessa aina TRACK SPLIT- painiketta kun
nauhoitettavalta LP- levyltä vaihtuu uusi kappale, tällöin myös tallennetulla CDlevyllä kappale vaihtuu samassa kohdassa.



AUTO REC ei ehkä toimi halutulla tavalla levyillä jotka sisältää paljon hiljaisia
kohtia, tällaisia levyjä ovat tyypillisesti mm. klassisen musiikin levyt. Myöskään
levyllä joka on hyvin kulunut (rahinaa ym.) AUTO REC ei välttämättä toimi.



AUTO REC toimii parhaiten levyillä joissa on kappaleiden välissä selvä yli 2.
sekunnin tauko, tällaisia levyjä ovat tyypillisesti mm. pop-, rock- musiikin levyt.
Käytä tällöin AUTO REC asetuksena -30dB (äänilevyt sisältää aina jonkin verran
taustakohinaa, rahinaa)



Et voi vaihtaa MANUAL/AUTO REC valintaa nauhoituksen ollessa käynnissä,
mutta voit lisätä manuaalisesti uuden kappaleen tallennettavalle levylle painamalla
milloin tahansa TRACK SPLIT- painiketta.
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Jos levy on soinut loppuun asti, palautuu äänivarsi automaattisesti pidikkeeseen,
levylautanen pysähtyy ja nauhoitus menee STOP tilaan. ”-END-” vilkkuu näytöllä
useamman sekunnin ajan, jatkaaksesi tallennusta paina ensin RECORD painiketta ja aloita tallennus PLAY/PAUSEpainikkeella.



Parhaan tuloksen saavuttamiseksi paina PLAY/PAUSEtai STOPpainiketta ennen kuin äänivarsi palautuu automaattisesti pidikkeeseen, muutoin
tallenteella voi kuulua myös palautumisesta syntyvä ääni. Myös tallennuksen
ajaksi on hyvä laskea varovasti soittimen suojakansi alas.



Et voi tehdä levylle kappaleita enempää kuin 99 tai joiden kesto on alle 10
sekuntia.



Et voi poistaa CD-R levyltä tallennettuja kappaleita.



Voit lisätä CD-RW levylle kappaleita poistamalla ensin viimeistelyn levyltä.
Voit myös poistaa CD-RW levyltä viimeisen tai kaikki kappaleet, poistamalla ensin
viimeistelyn.



Voit tallentaa tällä laitteella myös ulkoisesta lähteestä kuten C-kasetti soitin, MP3soitin liittämällä se laitteen etupaneelin LINE IN liitäntään.



Jos tallennettava levy täyttyy kesken tallennuksen tai kappalemäärä ylittää 99,
levyn viimeistely tapahtuu automaattisesti.



Single ja Ep levyt on yleensä tallennettu kierrosnopeudella 45rmp. ja vanhat
”savikiekot” 78rmp. Tarvittaessa muuta levysoittimen pyörintä nopeus laitteen
pyörintänopeuden säätimestä.

Levyn viimeistelyn poisto CD-RW- levyltä.
 Laita viimeistelty levy soittimeen, paina CDpainiketta ja sen jälkeen FINALIZE/ERASEpainiketta, ”UNFINAL” näkyy näytöllä ja paina
tämän jälkeen ENTER- painiketta.
Viimeistelyn poistoon kuluva aika näkyy näytöllä ja ”NO TOC” teksti vilkkuu. Kun ”NO
TOC” teksti lopettaa vilkkumisen, viimeistelynpoisto on valmis.
Kappaleen/kaikkien kappaleiden poisto CD-RW- levyltä.
 Poistaaksesi levyltä viimeisen kappaleen, paina
FINALIZE/ERASE- painiketta kunnes ”ERASE”
ja levyn viimeisen kappaleen numero näkyy
näytöllä tai poistaaksesi kaikki kappaleet paina
FINALIZE/ERASE- painiketta kunnes
”ERASEALL” teksti näkyy näytöllä ja paina sen
jälkeen ENTER- painiketta. ”REC” teksti vilkku
näytöllä, kun ”REC” teksti poistuu näytöltä
kappale/kappaleet on poistettu levyltä.
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Tallentaminen ulkoisesta lähteestä

1. Paina laitteen hallintapaneelista PHONO/AUX/USB- painiketta kunnes AUX teksti
näkyy näytöllä.
2. Liitä laite soittimen etupaneelin LINE IN liitäntään.
3. Laita liitetty laite soimaan ja paina Ion CD Direct- soittimen hallintapaneelista
RECORD- painiketta.
4. Valitse MANUAL/AUTO REC asetus kuten tallentaessa LP- levyltä (sivu 1 kohta 5)
5. Säädä äänitystaso kuten tallentaessa LP- levyltä. (sivu 2)
6. Laita/kelaa ulkoisessa lähteestä tuleva äänite kohtaan josta halutaan tallennuksen
alkavan. Kun olet valmis tallentamaan, laita tallennettava äänite soimaan ja paina Ion
CD Direct- soittimen hallintapaneelista PLAY/PAUSEpainiketta ja tallennus CDlevylle alkaa. Kun haluat vaihtaa C- kasetin puolta tai vaihtaa tallennettavaa äänitettä,
paina Ion CD Direct soittimen hallintapaneelista PLAY/PAUSEpainiketta ja
vaihda C-kasetin puoli tai tallennettava äänite. Kun olet valmis jatkamaan tallennusta,
laita tallennettava äänite soimaan ja paina Ion CD Direct- soittimen hallintapaneelista
PLAY/PAUSEpainiketta. Kun kaikki haluttu materiaali on tallennettu, pysäytä
tallennus Ion CD Direct laitteen hallintapaneelista painamalla STOP- painiketta.
7. Levyn viimeistely tapahtuu kuten tallentaessa LP- Levyltä. (sivu 2 kohta 10)

