
 

Tallentava dvd/vhs-soitin (LG RCT689H) 

Vhs-kasetin sisällön kopioiminen dvd-levylle  
1. Käynnistä televisio ja dvd/vhs-soitin painamalla kaukosäätimestä TV 

POWER- ja POWER-näppäimiä.   
 

2. Aseta tyhjä dvd-levy dvd-asemaan ja sulje levykelkka. Jos näyttöön  
ilmestyy teksti ”Pohjusta levy” (tai ”Ei tunnisteta DVD-RW:tä”), alusta levy 
valitsemalla nuolinäppäimillä (  ) Kyllä ja paina sitten Enter ( ). 
 

3. Valitse VHS-tila painamalla kaukosäätimen VCR-näppäintä (ylin rivi). 
 
4. Aseta kopioitava vhs-kasetti laitteeseen ja etsi videonauhan paikka, josta 

haluat aloittaa kopioimisen käyttäen Play-, Scan- ja Pause-näppäimiä. 
Parhaan tuloksen saamiseksi pysäytä Pausella ( ) videonauha siihen 
kohtaan, josta haluat aloittaa kopioimisen. 
 

5. Aloittaaksesi kopioinnin paina DUBBING-näppäintä (alin rivi). Laite pyytää 
hyväksynnän kopioinnin aloittamiselle, jolloin 
valitse nuolinäppäimillä (  ) Kyllä ja paina sitten Enter ( ). Kopiointi alkaa, 
ja jos haluat kopioida videon dvd:lle sellaisenaan ilman keskeytyksiä 
(suositellaan!), sinun ei tarvitse tehdä mitään ennen kuin video on 
päättymässä tai levy täyttymässä (ks. kohta 6).   
 
(Jos haluat jättää osan videosta kopioimatta, voit painaa kopioinnin aikana Pause-
näppäintä. Tällöin sekä DVD- että VHS-asema pysähtyvät ja voit kelata 
videonauhan uuteen paikkaan käyttäen Play-, Scan ja Pause-näppäimiä. Kopiointi 
jatkuu vasta, kun painat uudelleen DUBBING-näppäintä.)  

 
6. Voit lopettaa kopioinnin painamalla Stop ( ). Kopiointi loppuu 

automaattisesti, kun videonauha loppuu. Voit kopioida samalle levylle 
videota useilta eri kaseteilta toistamalla kohtia 4-6. Huomioi kuitenkin, että 
4,7 GB:n dvd-levylle mahtuu normaalilaadulla noin 2 tuntia videota. 
 

7. Kun olet kopioinut levylle haluamasi videot, viimeistele levy. Ilman 
tätä vaihetta levy ei toimi muissa soittimissa tai tietokoneissa. 
Viimeistelyn jälkeen levylle ei voi enää lisätä videota, ellei kyseessä 
ole DVD-RW-levy.  
Viimeistely tapahtuu seuraavasti: Valitse DVD-tila painamalla 
kaukosäätimen DVD-näppäintä. Paina sitten MENU/LIST-painiketta 
päästäksesi levyvalikkoon. Siirrä valinta kohdan Levy päälle painamalla 
nuolinäppäintä (  )  vasemmalle ja hyväksy valinta painamalla OK. 
Valitse sitten Viimeistely ja hyväksy valinta painamalla OK. Viimeistelyn 
tapahduttua pääset valikosta pois painamalla Return-näppäintä. 
 
 
Kun lopetat, muista poistaa dvd-levy ja videonauha laitteesta ja sammuta 
laitteet kaukosäätimen POWER ja TV POWER -näppäimistä.  
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