VHS-KASETTIEN DIGITOIMINEN DVD-LEVYLLE
Videoiden kopiointi LG-tallentimella
HUOM! Prosessi kestää niin kauan kuin VHS-kasetin toisto
kestää.
Tallennuksen valmistelu
1. Kytke virta televisioon Samsungin
kaukosäätimen POWER-painikkeesta.

2. Kytke virta DVD- tallentimeen ja
aseta tyhjä DVD-levy soittimeen.
Laite saattaa ilmoittaa ”Initialize the
disc” eli DVD täytyy alustaa, valitse nuolinäppäimillä OK ja vahvista kaukosäätimestä painamalla ENTER.
3. Aseta kopioitava VHS-kasetti nauhuriin.
4. Paina LG:n kaukosäätimestä VCR -painiketta. Paina PLAYpainiketta. Huom! Jos saat ilmoituksen ”not connected
to a camcorder” niin paina LG:n kaukosäätimen
oikeanpuoleista AVI INPUT -painiketta
5. Kelaa nauha haluamaasi aloituskohtaan.
Pysäytä nauha aloituskohtaan PAUSE – painikkeella.

Tallennus
6. Paina LG:n kaukosäätimen DUBBING-painiketta, ´
jolloin näyttöön tulee DUBBING-ikkuna.
Valitse tallennuslaatu nuolinäppäimillä (Rec. Mode).
Yleensä kannattaa valita XP, SP tai LP nauhoituksen kesto
mukaan.

Tallennuslaadut ja tallennusajat tyhjälle dvd:lle:
XP, paras laatu n. 1t 30 min
SP, normaalilaatu n. 2t
LP, n. 4t
EP, n. 6t
MLP, n. 14t
7. Aloita tallennus valitsemalla nuolinäppäimillä DUBBING
ja paina LG:n kaukosäätimen ENTER-painiketta.
Tallennuksen ollessa käynnissä näet tallentuvan kuvan
tv-ruudulla.
8. Kun kyseisen nauhan materiaali on lopussa paina
kaukosäätimestä STOP-painiketta.
Jos haluat kopioida samalle levylle useampia otoksia voit
kelata nauhaa uuteen kohtaan tai laittaa nauhuriin
kokonaan uuden kasetin ja jatkaa kohdan 5. mukaisesti.

Nimeäminen
Jos haluat nimetä tallentamasi videot, tee kohtien
9 ja 10 mukaisesti. Muussa tapauksessa voit siirtyä ohjeen
kohtaan 11) viimeistely.
9. Tallennuksen jälkeen siirry dvd-puolelle painamalla
LG- kaukosäätimen DVD–painiketta.
Paina DISC MENU/LIST, saat näkyviin valikon.
Valitse nuolinäppäimillä esitys
(title) ja paina ENTER.
Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta EDIT ja paina nuoli oikealle.
Valitse TITLE NAME ja paina ENTER.
10. Kirjoita liikkumalla nuolinäppäimillä ja valitsemalla
haluamasi merkit ENTER – painikkeella.
(huom. Ä, Ö ja Å ei käytössä)
OK: Nimeämisen lopetus
Cancel: Poistaa kaikki syötetyt
merkit
Space: Lisää välilyönnin kursorin
senhetkiseen sijaintipaikkaan.
Delete: Poistaa kursorin paikkaa
edeltävän merkin.
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Viimeistely
11. Kun olet lopettanut tallennuksen DVD:lle levy
täytyy ”viimeistellä” (FINALIZE). Viimeistely
tehdään painamalla kaukosäätimestä
HOME painiketta.
Avautuvasta valikosta valitse
nuolinäppäimillä EASY MENU ja
paina ENTER-painiketta. Valitse
nuolinäppäimillä DISK MANAGER
ja paina ENTER.

Valitse nuolinäppäimillä FINALIZE-> FINALIZE -> OK ja paina
ENTER-painiketta. Vahvista Finalize nuolinäppäimillä valitsemalla OK.

Huom! Jos Finalize on harmaana ja sitä ei pysty
valitsemaan tarkoittaa tämä sitä, että levy on jo
viimeistelty automaattisesti, eikä sitä ei voi
enää tehdä.
12. Viimeistely kestää hetken, jonka jälkeen homma
on valmis. Poista dvd-levy ja vhs-kasetti nauhurista.

