
U kunt een camera archief (back-up) van de 
inhoud van uw camera of camcorder maken. 
(Let op dat u geen archief kunt maken van een 
live video-signaal, zoals het signaal van een 
iSight-camera.) Om uw media te beschermen, 
is het raadzaam dat u uw archief opslaat op 
een externe schijf of partitie die verschilt van 
de schijf waarop al u mediabestanden staan 
die u gebruikt met Final Cut Pro X.

U kunt media van een archief importeren in 
Final Cut Pro X, archiveren van de media op 
een andere schijf kan handig zijn als u wilt:

Je kunt de inhoud van uw camera of 
camcorder snel leeg maken, zodat u direct 
weer opnamen kunt maken, in plaats van te 
wachten tot het importeren in Final Cut Pro X 
gereed is, dit kost in het algemeen veel tijd.

Importeer de gearchiveerde media op 
meerdere externe Harde schijven zonder dat u 
het op de camcorder bewaard.

Archief van de media op uw file-based camera 
of camcorder

Als u het archief wilt opslaan op een extern 
opslagapparaat, sluit het aan op de computer.

Sluit de camera of camcorder aan op uw 
computer met de juiste kabel, en zet hem aan.

Als u gebruik maakt van een camcorder, stel 
deze in op PC Connect modus. De naam van 
deze connectie mode kan anders zijn op uw 
apparaat. Uw camcorder kan automatisch in 
de "connect"-modus gaan als je hem aanzet 
in de weergave-stand  terwijl het is 
aangesloten op uw computer. Voor meer 
informatie, zie de documentatie die bij uw 
camcorder is geleverd.

Opmerking: Aansluiten van een DVD-
camcorder op je Mac kan leiden tot het 
openen van de DVD Speler. Als dat gebeurt, 
gewoon DVD-speler afsluiten (cmd ⌘ + Q 
toets.)

In Final Cut Pro, klikt u op de knop Importeren 
Media aan de linkerkant van de werkbalk (of 
druk op cmd ⌘ + I toets).

Als het Media venster Importeren dat 
verschijnt, selecteert u het apparaat waarvan 
u de inhoud wilt archiveren uit de lijst van 
camera's aan de linkerkant.

Klik op de knop Create Archive op de linker 
benedenhoek van het venster.

In het "Create Camera Archive veld, type een 
naam voor het archief.

Van het Destination pop-up menu, kies een 
locatie om het Archief te bewaren, en klik op 
OK.

Opmerking: Het is aanbevolen dat u uw 
archief bewaard op een schijf of partitie
die verschilt van de schijf waarop u de 
mediabestanden bewaard en die u gebruikt 
met Final Cut Pro X.

Het camera archief is opgeslagen op uw 
externe harde schijf. U kunt het archief 
mounten alsof het een file-based camcorder is 
en blader door de inhoud van het archief, of 
importeer de media uit het camera-archief in 
Final Cut Pro X. 

Opmerking: Als de schijf met het archief is 
aangesloten, wordt de schijf 	automatisch 
zichtbaar in de Camera Archieven lijst in Final 
Cut Pro X.
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Archiefeer de media op uw tape-gebaseerde 
camera of camcorder

Als u het Archief wilt opslaan op een extern 
opslagapparaat, sluit het aan op de computer.

Sluit de camera of camcorder aan op uw 
computer met de juiste kabel, en zet hem aan.

Als u gebruik maakt van een camcorder, stel 
deze in op PC Connect modus. De naam van 
deze connectie mode kan anders zijn op uw 
apparaat. Uw camcorder kan automatisch in 
de "connect"-modus gaan als je hem aanzet 
in de weergavestand terwijl het is aangesloten 
op uw computer. Voor meer informatie, zie de 
documentatie die bij uw camcorder is 
geleverd

In Final Cut Pro, doe een van de volgende:

Kies Bestand> Importeren> Media (of druk op 
Commando⌘ + I ).

Klik op de knop Importeren Media aan de 
linkerkant van de werkbalk.

In het Media venster Importeren dat 
verschijnt, selecteert u het apparaat waarvan 
u de inhoud wilt archiveren op de lijst van 
camera aan de linkerkant.

Klik op de knop Create Archive op de linker 
beneden hoek van het venster.

In het "Create Camera Archive veld, type een 
naam voor het archief.

Kies een locatie om het archief te bewaren 
van de Destination pop-up menu, en klik op 
OK.

Opmerking: Het is aanbevolen dat u uw 
archief bewaard op een schijf of partitie die 
verschilt van de schijf waarop u de
mediabestanden bewaard en die u gebruikt 
met Final Cut Pro X.

Final Cut Pro X begint archivering van de 
huidige locatie op de band. Het zal blijven 
archief totdat een van de volgende situaties 
zich voordoet:

• Het bereikt het einde van de band.
 
U stopte handmatig het archivering proces 
door op Stop Import of op Sluiten te klikken. 
(het Media Import venster sluit),

Het Camera Archief is  nu opgeslagen op uw 
harde schijf. U kunt het archief mounten alsof 
het een filebased camcorder bestand is en 
blader door de inhoud van het archief, of 
importeer de media van het camera archief in 
Final Cut Pro. 

Wanneer de schijf met het archief is 
aangesloten, wordt de schijf automatisch in 
de Cameralijst Archives in Final Cut Pro 
zichtbaar, zolang het archief in een van de 
twee locaties huist :

• / Users / gebruikersnaam / Films / Final Cut 
Camera Archief /

• De hoofdmap van de opstartschijf

Verplaats of kopieer een camera archief

1. In de Finder selecteert de camera archief 
dat u wilt verplaatsen of kopiëren.

2. Voer een van de volgende opties uit:

Om de camera-archief te verplaatsen op uw 
lokale schijf: Sleep de camera-archief naar 
een nieuwe locatie.
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Om het camera-archief op uw lokale schijf 
te kopiëren: 

Houd de Optie⌥-toets ingedrukt en sleep het 
camera-archief naar een nieuwe locatie op uw 
lokale harde schijf.

Om het camera archief te kopiëren naar een 
extern opslagapparaat: Sleep het camera-
archief naar een locatie op de extern 
opslagapparaat.

Verwijder een camera archief:

Camera archieven zijn erg klein in verhouding 
tot andere mediabestanden, en vaak geven ze 
geen garantie te worden verwijderd. Echter, je
kan een camera-archief op elk moment 
verwijderen.

1. In de Finder selecteert u het camera archief.

2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en kies 
Verplaatsen naar prullenbak uit het 
snelmenu dat verschijnt.

3. Klik en sleep de archieven naar het                         
pictogram Prullenbak in je Dock en kies 
Leeg prullenmand in het snelmenu.

Belangrijk: bij het legen van de prullenbak 
wordt het archief permanent verwijdert! En 
heef u geen toegang meer tot uw media op
uw disk.
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