CDBurnerXP
Maken en kopiëren van cd's en dvd's

Start
Start → Alle Programma's → CDBurnerXP → CDBurnerXP

Kopiëren
Kies in het startscherm Kopieër schijf. Maak het onderscheid tussen muziekcd's en
bestand/programma cd's.

Afbeelding 1: Startscherm CDBurnerXP

Audio cd
Selecteer bij bronstation het station waar de originele cd in zit. Bij doelstation selecteer je het
station waar de lege cd in zit. Als je maar één station hebt zal dit tweemaal hetzelfde zijn. Tijdens
het proces zal je van cd moeten wisselen.

Afbeelding 2: Audio cd kopie

Data cd/dvd
De werkwijze om een data cd te kopiëren is gelijkaardig aan die van een audiocd.
Je kan ook een image-bestand bewaren van een data cd op harde schijf. Dit doe je door te kiezen
voor Harde schijf bij het doelstation.

Afbeelding 3: Dataschijf kopie

Audio compilatie maken
Selecteer Audio schijf in het startscherm.

Afbeelding 4: Startscherm CDBurnerXP

Tracks toevoegen aan compilatie
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Afbeelding 5: Audiocompilatie (1/2)
1. Blader naar de map met de muziekbestanden

2. Selecteer de bestanden die je wil toevoegen
3. Klik op toevoegen
4. Herhaal vorige stappen tot je alle tracks die je wil hebt toegevoegd

Tracks ordenen en branden
1. Let op dat je niet over 80 minuten muziek gaat.
2. Je kan de tracks nog sorteren door de titels te verslepen.
3. Selecteer de cd brander
4. Als alles gereed is kan je de cd branden
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Afbeelding 6: Audiocompilatie (2/2)
Vervolgens wordt er gevraagd of er een pauze moet komen tussen de tracks.

Afbeelding 7: Keuze schijf branden
Daarna worden de muziekbestanden omgezet zodat ze in een formaat staan die cd-spelers begrijpen.

Afbeelding 8: Verwerking audiobestanden

Een hoesje afdrukken
Ga naar Bestand → Uitprinten hoesje...
Selecteer het type van hoesje, vul de titel in van de cd en selecteer eventueel een afbeelding die kan
dienen als voorkant van het hoesje.

Afbeelding 9: Afdrukken hoesje
Voorbeeld van hoe het hoesje er uit ziet:

Afbeelding 10: Voorkant hoesje
Om de achterkant van het cd doosje te maken vink je Achterkant hoesje aan. Wil je voorkan en
achterkant afdrukken zal je dus in deze stappen tweemaal moeten uitvoeren.

Afbeelding 11: Achterkant hoesje

Dataschijf maken

Afbeelding 12: Startscherm CDBurnerXP
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Afbeelding 13: Data CD compilatie
1. Blader naar de map met de bestanden
2. Selecteer de bestanden die je wil toevoegen en druk op Toevoegen
3. Geef de cd-rom een naam
4. Selecteer de cd brander
5. Als alles gereed is kan je de cd branden

Afbeelding 14: Schijf finaliseren

Kies om de schijf open te laten als je later nog bestanden wil bijplaatsen. Kies op schijf te
finaliseren om de schijf af te sluiten. Later bestanden bijvoegen is dan niet meer mogelijk. Een
open schijf werkt niet in alle cd spelers.

Schijf wissen
Een cd-rw of dvd-rw kan na schrijven gewist worden. Dit moet je altijd doen voordat je de schijf
wil hergebruiken.
Bij het starten van CDBurnerXP kies je voor Schijf leegmaken.

Afbeelding 15: Schijf leegmaken
Als CDBurnerXP al gestart is kan je via het menu Schijf → Wissen schijf, de schijf leegmaken.
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