Handleiding CDBurnerXP Pro V3
Met dit programma kunnen CD’s en DVD gebrand worden. Start dit programma door te
klikken op Start-> Programs -> CDBurnerXP Pro V3 -> CDBurnerXP Pro V3.

In dit beginscherm kan al gelijk een keuze worden gemaakt uit de diverse opties. De
bovenste regel stelt u in staat om een nieuwe compilatie te maken en deze op CD of DVD
te branden. Kies deze regel ook als u een herschrijfbare CD of DVD wilt wissen.
De tweede regel stelt u in staat om een muziek CD te branden die in gewone CD spelers
en autoradio’s kan worden afgespeeld.
De onderste regel biedt de mogelijkheid om muziek cd’s te converteren naar MP3
formaat en deze op de vaste schijf op te slaan.
In deze handleiding wordt enkel ingegaan op de bovenste optie. Klik op de bovenste
regel.
Het volgende scherm wat getoond wordt geeft de mogelijkheid om mappen en bestanden
te selecteren en toe toe voegen aan een nieuwe compilatie. Het scherm bestaat uit vier
vakken, waarbij de bovenste twee vakken staan voor de bestanden en mappen op uw pc
of netwerkschijf en de onderste twee staan voor de nieuwe CD of DVD die u wilt
branden. (zie printscreen volgende pagina).

Navigeer in het vak linksboven naar de juiste map met bestanden die op cd/dvd gebrand
moeten worden. Als u klikt op de map verschijnt in het vak rechtsboven de inhoud van
die map. Selecteer aan de rechterzijde de bestanden die gebrand moeten worden en klik
op de knop Add, in het midden van het venster. Alle geselecteerde mappen/bestanden
worden nu zichtbaar in de twee vensters aan de onderzijde.
Om een hele map met inhoud toe te voegen aan de compilatie kan ook op de mapnaam
geklikt worden. Houd hiervoor de linkermuisknop ingedrukt en sleep de map naar het
vak linksonder. Hierbij verschijnt een klein plustekentje naast de muisaanwijzer. Laat de
muisknop los als de muis in vak linksonder staat. Nu verschijnt de map in het vak
linksonder en de bestanden die in de map zitten rechtsonder.
In de zwarte balk helemaal onderin staat de grootte van de compilatie weergegeven.

Houd er rekening mee dat de maximale grootte van een CD 700 MB en van een DVD 4,3
GB is.
Als uiteindelijk alle bestanden en mappen zijn geselecteerd, plaatst u een lege CD of
DVD in de CD/DVD Brander van uw PC en drukt u in het midden van het scherm op de
knop Burn. Indien er nog geen CD/DVD geplaatst is en u klikt op de knop Burn, krijgt u
de volgende melding.

Plaats alsnog een juiste CD/DVD en klik op Retry. Vervolgens zal de CD/DVD gebrand
worden.
Bij het branden van een CD/DVD hoeft u niet iedere keer de maximale grootte te
benutten. Het is mogelijk om op een later tijdstip bestanden en mappen toe te
voegen(mits de ruimte op de CD/DVD dit toelaat). Deze optie is standaard ingeschakeld.
U kunt wijzigen door op het kleine zwarte pijltje te klikken naast de knop Burn. De
bovenste optie laat u de CD/DVD ‘sluiten’, wat inhoudt dat er daarna niets meer is toe te
voegen en de onderste optie houdt in dat u voor het daadwerkelijk branden van de
CD/DVD deze vraag gesteld wordt, waarna u een keuze kunt maken. Iedere keer als u
CD of DVD in de brander plaatst controleer CDBurnerXP Pro of er al bestanden op deze
schijf staan, waarna u er nieuwe aan kunt toevoegen.
Als het branden van de CD/DVD klaar is zal de lade van de brander vanzelf open gaan.
Indien u een overschrijfbare CD of DVD wilt leegmaken (CD-RW of DVD-RW (plus of
min variant maakt hierbij niet uit)), plaatst u de schijf in de brander en kiest u vervolgens
uit het menu Disc de optie Erase Disc.

De rood knipperende tekst bovenin het venster waarschuwt u dat alle informatie op de
schijf verloren gaat. Vervolgens kunt u kiezen uit de wijze hoe de schijf moet worden
leeggemaakt. Hierin zijn er twee mogelijkheden tw. Een quick-erase en een full-erase. Bij
een quick erase wordt enkel de inhoudsopgave gewist, waardoor het lijkt of de schijf leeg
is. Bij een full-erase zal de hele schijf schoongemaakt worden en is alle data er echt af.
Een quick-erase is beduidend sneller dan een full-erase.
Selecteer naar keuze de optie om de schijf uit te werpen als de actie klaar is en klik op de
knop Erase.

