
Ashampoo Burning Studio Free 

Упутство за инсталацију 

Инсталацију покрећемо двоструким кликом на ashampoo_ burning studio free фајл који 
смо преузели. 

Чим се покрене инсталација, добићемо могућност да изаберемо један од понуђених 
језика. Изабраћемо српски језик. 

http://www.nastavnikinformatike.com/
http://www.nastavnikinformatike.com


 

 



 

 

 

 

 

 



Након завршене инсталације, на Desktop-у ће се појавити две иконице: 

• Путем иконе Ashampoo Burning Studio покрећемо програм.
• Ikonicu My Software Deals можемо да избришемо јер она представља само линк 

ка Веб сајту Ashampoo компаније. 

Упутство за употребу 

Резање података (докумената, слика, видео клипова, песама...) 

Прво убацујемо празан диск у наш DVD резач, али је пре свега потребно је да одлучимо 
да ли ћемо резање вршити на CD или DVD диску. 
CD има капацитет од 700 MB, а DVD 7,9 GB.  
Уколико желимо да нарежемо већу количину података, DVD диск је најбоље решење. 

Када убацимо празан диск у DVD резач, потребно је да отваримо Ashampoo Burning 
Studio програм.  
Уколико се након покретања програма појави овакав прозор, кликнућемо на дугме 
Настави. 



Уколико се појави рекламни прозор, кликнућемо на дугме Не, хвала. 

За резање података бирамо опцију Нарежи податке, а потом опцију Нови диск. 



Средишњи део прозора представља листу података за резање и тупревлачимо све 
податке тј. фајлове и фолдере које планирамо да нарежемо. 
Приликом додавања фајлова и фолдера, морамо да водимо рачуна да не препунимо 
диск. При дну прозора налази се сива трака која постаје плава када отпочнемо са 
додавањем података. Уколико ова трака на свом десном крају постане црвена, то је 
знак да смо препунили диск и да неке податке морамо обрисати са листе. 

Када направимо листу података за резање, потребно је да кликнемо на дугме Даље>. 



Нарезивање диска започињемо кликом на дугме Нарежите DVD>. 

Када се резање заврши, на екрану ће се појавити порука о томе да је резање завршено, 
а вратанца од DVD резача ће се аутоматски отворити и избацити нарезани диск. 

Саша Петровић 


