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Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R,
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 DVDRW levyä.

1.

Kytke virta DVD-VHS- tallentimeen sekä televisioon kaukosäätimien punaisista
POWER- painikkeista. Valitse tarvittaessa television kaukosäätimestä oikea tulokanava painamalla SOURCE- painiketta ja avautuvasta valikosta valitse HDMI1
DVD- soitin nuolipainikkeilla▼▲ ja paina OK- painiketta.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.
2.

Laita VHS- kasetti tallentimen VCR- asemaan. Jos on tarvetta, kelaa VHSnauha paikkaan, josta haluat aloittaa tallennuksen käyttämällä kaukosäätimen
PLAY- ja SCANpainikkeita sekä STOP- tai PAUSE- painiketta.
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3.

Paina kaukosäätimestä DVD- painiketta sekä OPEN/CLOSEpainiketta. Laita
DVD-Ievy tallentimen levyalustalIe ja sulje levyalusta painamalla OPEN/CLOSEpainiketta.

4.

DVD-R levyä ei tarvitse pohjustaa. Mikäli
DVD-/+RW Ievy on alustamaton, tallennin kysyy ”Haluatko pohjustaa (=alustaa)
levyn?” vastaa Kyllä painamalla kaukosäätimen nuolipainiketta ◄ vasemmalle sekä ENTERpainiketta.
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.
Mikäli käytät uudelleen kirjoitettavaa
DVD- levyä johon on jo tallennettu aikaisemmin, on se alustettava uudelleen
painamalla kaukosäätimen HOME- painiketta ja valitse ylävalikosta nuolienpainikkeilla vasemmalle◄ pikavalikko ja
siitä alas▼ nauhoituksen tila ja paina
ENTERpainiketta. Avautuvasta valikosta valitaan nuolipainikkeilla vasemmalle ◄ ja alas ▼ levy
ja oikealle ► levyn formaatti ja Aloita paina sen jälkeen
ENTER- painiketta. Avautuvasta valikosta valitaan VIDEOTILA ja painetaan ENTERpainiketta ”Kaikki levyn tiedot poistetaan. Jatka?” ilmoitukseen vastataan
OK ja ENTER .

Kuvaruudun oikeassa yläkulmassa on nähtävillä DVD- Ievyn tyyppi (jos ilmoitusruutu ei
ole näkyvillä, paina kaukosäätimen DISPLAYpainiketta), tallennuslaatu sekä levylle mahtuva tallennusaika. Esiasetettuja tallennuslaatuja on viisi:




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.
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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.
5. Vaihtaaksesi tallennuslaadun paina kaukosäätimen HOMEpainiketta ja valitse ylävalikosta
nuolinäppäimillä ◄►▼ Pikavalikko otsikon alta
Nauh.tila asetus. Avautuvasta valikosta valitse
sopiva tallennuslaatu nuolinpainikkeilla▼▲◄►
ja paina ENTER . Samassa valikossa on myös
Automaattikappale, josta voit vaihtaa aikaa,
kuinka pitkiin jaksoihin nauhoitus jaotellaan
DVD:lle. Valinnan jälkeen valikosta poistuminen RETURNpainikkeella.

6. Kun kaikki on valmista tallennuksen
aloitukseen, paina ensin kaukosäätimen VCR- painiketta ja sitten
DUBBING- painiketta. Tallentimen
"kopiointi aloitetaan, jatka?" kysymykseen vastataan Kyllä painamalla kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle ◄ sekä ENTERtallennuksen ajaksi.

painiketta. Television voi sulkea halutessa
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7. Paina kaukosäätimen STOPnäppäintä, kun tallennus on valmis. Odota että
ilmoitus ”Tallennettavan tiedoston tiedot” häviää näytöltä.
Voit kelata kasettia eteenpäin ja jatkaa tallennusta tai vaihtaa kasettiasemaan toisen kasetin. DVD- tallennus jatkuu, kun painat DUBBING- painiketta. Älä poista
DVD- Ievyä asemasta ennen kuin kaikki haluttu materiaali on tallennettu DVD-Ievylle.

8. Viimeinen toimenpide on levyn viimeistely. Ilman levyn viimeistelyä levyä ei voi toistaa muilla laitteilla. Viimeistelläksesi levyn paina ensin kaukosäätimen DVD- painiketta ja sitten
MENU/LIST painiketta. Valikon avauduttua paina kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle ◄ kunnes
Levy- otsikko aktivoituu. Avaa Levyvalikko painamalla ENTERpainiketta. Avautuneesta valikossa on
mm. Levyn otsikko toiminto, jos
haluat otsikoida levyn. Mahdollisen
otsikoinnin jälkeen Viimeistele levy.
Valitse viimeistele nuolinäppäimiä
◄►▼▲ käyttäen ja paina ENTERpainiketta.
Varmentavaan kysymykseen ”Haluatko
viimeistelyyn?” vastataan OK painamalla
nuolinäppäintä vasemmalle ◄ 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 DVD-levy ja VHS-kasetti tallentimesta. Sulje virta DVD-VHS
tallentimesta sekä televisiosta.
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 Voit myös käyttää laitteen etupaneelin painikkeita.

 Tallentaessasi ulkoisesta lähteestä (esim. videokamera) kytke laite
etupaneelin vastaaviin liittimiin ja valitse kaukosäätimen AV/INPUT
painikkeella tulokanavaksi AV2.
 Voit poistaa DVD-RW- levyn viimeistelyn valitsemalla ”unfinaslize” viimeistelyvalikosta ja muokata levyn sisältöä sekä tallentaa sille lisää.
Et voi poistaa viimeistelyä DVD-R tai DVD+R- levyiltä.
 Tallennusasetuksista -> Nauhoitusaspekti kohdasta voit vaihtaa
tallennuksen kuvasuhteen 16:9 tai 4:3.
 Tallentaessa DVD-RW- levylle voit suojata levyn tahattomalta tietojen
poistolta viimestelyltä levyltä valitsemalla ON levyvalikon levynsuojaus kohdasta.
 Voit poistaa DVD- levyn laitteesta, viimeistelemättä sitä ja jatkaa tallentamista myöhemmin. Et voi käyttää viimeistelemätöntä levyä
muilla laitteilla ennen kuin se on viimeistelty tällä laitteella.
 Levyn viimeistelyn voit myös tehdä Kotivalikon kautta painamalla
kaukosäätimen HOME- näppäintä ja valitsemalla levyvalikon viimeistelykohta.
 Tällä laitteella ei voi tallentaa kopiosuojattuja materiaaleja.
 Parhaan tuloksen saamiseksi on suositeltavaa kelata VHS- kasetti
ensin kertaalleen loppuun ja takaisin alkuun kohtaan josta nauhoituksen haluaa aloittaa ja asettamalla nauha pysäytyskuvalle painaen
sen jälkeen DUBBING painiketta.
 Kaikki mahdollinen kuvan häiriö VHS- kasetilla siirtyy myös
tallennettaessa DVD- levylle, kuvan laatua ei voi parantaa.
 Jos tallentaessa tulee ilmoitus ”Tunnistamaton virhe” ja tallennus pysähtyy, kokeile painaa uudestaan DUBBING ja vastaa Kyllä kysymykseen ”Kopiointi aloitetaan Jatka?”

