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Digitointi LP-levyltä CD-levylle 
 

Lue ohjeet huolellisesti ennen digitoinnin aloittamista 

Lp-levy tai halutut kappaleet (yht. max 80 min) tallennetaan ensin 
levysoittimen sisäiseen flash-muistiin. Tämän jälkeen levysoitin 
prosessoi muistiin tallennettuja kappaleita hetken, jonka jälkeen 

tallennetut kappaleet voidaan polttaa cd-levylle. 

1. Kytke virta soittimen vasem-
masta alakulmasta. 

2. Varmista, että soittimen flash-
muisti on tyhjä, jolloin näytös-
sä lukee: ”No Tracs Int Flash 
Player”. Jos näytössä lukee jo-
tain muuta, tyhjennä flash-
muisti painamalla erase-
näppäintä. Tarkoituksena on 
tyhjentää koko muisti eikä vain 
jokin tietty kappale, joten paina 
vielä display-painiketta sekä lo-

puksi vahvista toiminto yes-painikkeella.  

3. Ennen tallentamisen aloittamis-
ta on tärkeää tarkistaa/säätää 
äänitystaso. Äänitystason säätö 
tapahtuu record level –
säätimen avulla. 
 

Laita lp-levy alustalle, vapauta 
äänivarren lukitus ja nosta ää-
nivarsi ylös nostovipua käyttä-
en. Siirrä neula haluttuun koh-
taan levylle ja laske neula le-
vyn pintaan. Paina record-
näppäintä, jolloin punainen va-
lo vilkkuu record-näppäimen al-

la. 
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Äänitystaso on kohdallaan, kun 
näytössä musiikin voimakkuu-
den mukaan liikkuvat palkit py-
syvät näytön keskivaiheilla siir-
tyen ainoastaan musiikin voi-
makkaimmissa kohdissa näytön 
oikeaan reunaan menemättä 
kuitenkaan skaalan yli. Väännä 

record level-säädintä vastapäi-
vään, jos äänitystaso on liian 
korkea eli näytön asteikko ylit-
tyy ja näytön oikeassa reunas-
sa vilkkuu huutomerkki. Säätämällä säädintä myötäpäivään 
asetetaan äänitystaso korkeammaksi. 
 

Kun äänitystaso on säädetty, paina stop-näppäintä ja siirrä ää-
nivarsi alkuasentoon. Tallentaminen voi alkaa. 

4. Paina record-näppäintä ja siirrä 
neula haluttuun aloituskohtaan. 
Laske neula alas ja paina play/
pause-näppäintä. Record-
näppäimen alla palaa punainen 

valo ja play/pause-näppäimen alla vihreä valo. Kun molemmat 
valot palavat tallennus flash-muistiin on käynnissä ja jatkuu 
kunnes painat stop-näppäintä. 

5. Kun haluat vaihtaa levyn toisen puoliskon tai toisen levyn, pai-
na play/pause-näppäintä, jolloin vihreä valo painikkeen alla al-
kaa vilkkua. Nosta neula nostovipua käyttäen ja siirrä se pidik-
keeseen, jolloin levy pysähtyy. 

 
Käännä tai vaihda levy. 
 
Siirrä neula uuteen aloituskohtaan, laske neula ja paina play/
pause-näppäintä. Vihreä valo palaa jälleen play/pause-
näppäimen alla ja tallennus jatkuu, kunnes painat stop-
näppäintä. 
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6. Kun tallennus on valmis paina 
stop-näppäintä, jonka jälkeen 
soitin prosessoi hetken flash-
muistiin tallennettuja kappalei-
ta. Näytöltä näet tallennettujen 
kappaleiden lukumäärän sekä kappaleiden yhteiskeston. Nosta 
neula ylös käyttäen nostovipua, siirrä äänivarsi pidikkeeseen 
ja laske äänivarsi paikalleen vapauttamalla nostovipu. Lukitse 

vielä äänivarsi paikalleen, poista lp-levy alustalta sekä sulje lp-
soittimen kansi. 
 
Flash-muistiin tallennettuja kappaleita voi kuunnella kuulok-
keiden kautta painamalla play/pause-näppäintä. Kappaleiden 
vaihto rew- ja FF-näppäimillä.  

7. Avaa cd-levykelkka open/close-

painikkeella, aseta tyhjä cd-
levy levykelkkaan ja sulje levy-
kelkka painamalla toistamiseen 
open/close-painiketta. 
 
Aloita polttoprosessi painamalla 
burn cd-painiketta, jolloin näy-

tössä lukee ”Burning CD”. 
 
 

8. Polttoprosessin valmistuttua lai-
te avaa automaattisesti levykel-
kan ja ilmoittaa valmistumises-
ta näytöllä tekstillä ”CD Burn 

Complete”. 
 
Jos haluat polttaa samat kappa-
leet uudestaan toiselle levylle, 
aseta uusi tyhjä levy levykelk-
kaan ja paina yes-painiketta. 
Muutoin paina no-painiketta, 
jonka jälkeen näytölle ilmestyy kysymys ”Clear Flash”, johon 

vastataan ”kyllä” painamalla yes-painiketta. 
 
Lopuksi ota poltettu levy levykelkasta sekä sulje levykelkka 
painamalla open/close-painiketta. Sammuta vielä virta soitti-
mesta. 


