Přenosný pevný disk
Store ‘n’ Go USB 3.0
Uživatelská příručka
česky
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Úvod
Přenosný pevný disk Verbatim Store n Go USB 3.0 nabízí velkokapacitní
úložiště s rozhraním USB 3.0 SuperSpeed. Rozhraní USB 3.0 umožňuje
až 10krát rychlejší přenos dat než rozhraní USB 2.0, přičemž zachovává
zpětnou kompatibilitu se všemi porty USB 2.0 v počítači. Jakmile je jednotka
správně připojena k počítači, budete ji moci používat stejně jako jakýkoli
jiný pevný disk k ukládání dat a provádění funkcí zálohování.
POZNÁMKA: Kapacita závisí na modelu. 1 MB = 1 000 000
bytů/1 GB = 1 000 000 000 bytů/ 1 TB = 1 000 000 000 000 bytů.
Část kapacity může být využita předinstalovaným softwarem,
formátováním nebo jinými funkcemi, a proto ji nelze využít k
uchovávání dat. Z toho důvodu a z důvodu různých výpočetních
metod může váš operační systém udávat menší velikost.

Připojení přenosného
pevného disku
Instalace přenosného pevného disku je velmi jednoduchá – pomocí
dodávaného kabelu mini-USB 3.0 připojte přenosný pevný disk k
libovolnému volnému portu USB počítače. U počítačů se systémem
Windows se zobrazí v nabídce Tento počítač nová ikona představující
přenosný pevný disk. U systémů Mac OS se přenosný pevný disk zobrazí na
ploše jako nový disk.
Používáte-li na počítači se systémem Windows port USB 1.1, může se na
obrazovce objevit následující upozornění: Hi-Speed USB Device plugged
into non-Hi-Speed USB hub. (Do rozbočovače USB s nízkou rychlostí bylo
připojeno vysokorychlostní zařízení USB.) Neznamená to závadu, protože
jednotka je kompatibilní s porty rozhraní USB 1.1 i USB 2.0. Zavřete okno
zprávy a pokračujte v činnosti. Jednotka bude v tomto případě fungovat s
rychlostí rozhraní USB 1.1.
Pokud to vypadá, že přenosný pevný disk není po připojení napájen, bude
možná potřeba přídavný zdroj napájení. K tomu slouží volitelný kabel USB-Y
od našeho týmu technické podpory. Podrobnosti o technické podpoře jsou
uvedeny dále v příručce.
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Ukládání a přenos dat
Jakmile je přenosný pevný disk připojen k počítači, lze k němu přistupovat
a používat jej jako kterýkoli odstranitelný disk. Můžete přetáhnout soubory
na ikonu disku, chcete-li je zkopírovat, přecházet na disk v dialogových
oknech příkazů Otevřít a Uložit a odstraňovat soubory uložené na disku.
Informace o kopírování, otevírání a odstraňování souborů získáte v
dokumentaci k počítači.

Software Nero BackItUp &
Burn Essentials
Software Nero BackItUp & Burn Essentials se nachází na pevném disku.
Poklepáním na složku Nero na disku a poté poklepáním na soubor setupx
zahájíte instalaci. Zobrazí se instalační okno softwaru Nero. Nainstalujte
software pomocí instalačního průvodce. Poznámka: Software Nero BackItUp
je kompatibilní pouze se systémy Windows XP, Vista a Windows 7.

Aplikace Green Button Energy
Saving Software
Aplikace Green Button povoluje použití úsporného režimu pevného disku v
době jeho nečinnosti.
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Odpojení přenosného
pevného disku
Přenosný pevný disk je připojitelný za provozu; lze jej připojit a odpojit bez
nutnosti restartovat počítač. Chcete-li přenosný pevný disk kdykoli odpojit,
proveďte následující kroky.
Jednotku pevného disku můžete rovněž odpojit kdykoli, když je počítač
vypnut.
POZNÁMKA: Při odpojování jednotky dodržujte správný postup.
Prostým odpojením konektorů bez provedení pokynů můžete způsobit
poškození jednotky a ztrátu dat.

Pro uživatele systému Windows:
1 Zavřete všechny soubory umístěné v jednotce, které máte otevřeny v
aplikacích.
2 Klepněte na tlačítko Odebrat nebo Vysunout hardware na hlavním
panelu.

3 Vyberte jednotku ze zobrazené nabídky.
4 Po chvíli systém Windows zobrazí zprávu, že hardware lze bezpečně
odebrat.
Pro uživatele systému Mac OS:
1 Zavřete všechny soubory umístěné v jednotce, které máte otevřeny v
aplikacích.
2 Vyhledejte na ploše ikonu jednotky a přetáhněte ji do koše.
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Technická podpora
Máte-li potíže s instalací a používáním produktu Verbatim, navštivte hlavní
stránku technické podpory společnosti Verbatim na adrese www.verbatimeurope.com. Na této stránce můžete využít přístup ke knihovně uživatelské
dokumentace, seznámit se s odpověďmi na často kladené otázky a stáhnout
dostupné aktualizace softwaru. Ačkoli většina našich zákazníků považuje
obsah stránek za dostatečný, naleznete zde rovněž informace o způsobu
přímého kontaktování týmu technické podpory společnosti Verbatim.
Evropa: Technická podpora v Evropě je k dispozici na elektronické adrese
drivesupport@verbatim-europe.com nebo na telefonu 00 800 3883 2222.
Platí pro tyto země: Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo,
Maďarsko, Itálie, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Irská republika, Španělsko, Švédsko Švýcarsko a Velká Británie.
V ostatních zemích volejte na číslo +353 61 226586.
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Podmínky omezené záruky
Společnost Verbatim poskytuje pro tento produkt omezenou záruku v případě
vad materiálu nebo výrobních vad po dobu dvou let od data zakoupení. Tato
záruka se nevztahuje na baterie. Pokud před uplynutím záruční lhůty zjistíte,
že je tento výrobek vadný, bude vám zdarma vyměněn. Můžete jej vrátit
spolu s originálním dokladem o zaplacení na místě, kde jste jej koupili, nebo
kontaktovat společnost Verbatim.
V následujících evropských zemích zavolejte na číslo 00 800 3883 2222: Belgie,
Dánsko, Finsko, Francie, Irská republika, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Monako,
Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko,
Švédsko a Švýcarsko. Ze všech ostatních evropských zemí volejte +353 61
226586. Můžete se rovněž obrátit na adresu
drivesupport@verbatim-europe.com.
Jediným opravným prostředkem v rámci této záruky je výměna zboží.
Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebování nebo poškození
následkem nesprávného používání, hrubého zacházení nebo nehody, ani
na nekompatibilitu či snížený výkon způsobený použitým softwarem nebo
hardwarem. SPOLEČNOST VERBATIM NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU
DAT ANI JAKÉKOLI JINÉ NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ ŠKODY,
AŤ JSOU JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JINAK. Tato
záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva. Navíc můžete disponovat i
jinými právy, která se v jednotlivých zemích liší.
POZNÁMKA: Společnost Verbatim Limited může kdykoli bez dalšího
upozornění obsah této uživatelské příručky změnit.
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Práva
Copyright ©2010 Verbatim Limited. Žádná část tohoto dokumentu nesmí
být reprodukována v žádné formě ani žádnými prostředky za jakýmkoli
účelem bez výslovného povolení společnosti Verbatim Limited. Všechna
práva vyhrazena.
Všechny značky a názvy produktů, na které je zde odkazováno, jsou
majetkem příslušných vlastníků.

Soulad s předpisy FCC
Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje omezením pro digitální zařízení
Třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby
poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v domácnosti.
Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat vysokofrekvenční signály.
Pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může docházet
ke škodlivému rušení radiové komunikace. Nezaručujeme však, že při
konkrétních instalacích k rušení nebude docházet. Pokud toto zařízení bude
způsobovat škodlivé rušení radiových a televizních přijímačů (což poznáte,
pokud zařízení vypnete a zapnete), doporučujeme uživateli rušení opravit
některým z následujících způsobů.
• Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do jiné zásuvky než přijímač.
• Obraťte se na svého prodejce nebo zkušeného rozhlasového či televizního
technika s žádostí o pomoc.
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Směrnice WEEE
Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), platná
jako evropský zákon od 13. 2. 2003, znamená výraznou změnu v zpracování
elektrických zařízení po ukončení životnosti.
Logo WEEE (vlevo) na produktu nebo balení znamená, že
produkt nesmí být likvidován společně s ostatním domácím
odpadem. Další informace o likvidaci elektrického a
elektronického odpadu, recyklaci a sběrných místech získáte
od místních úřadů nebo u prodejce.
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Prohlášení CE
Prohlášení o shodě EC
Prohlašujeme, že tento produkt splňuje základní požadavky na ochranu podle
směrnice rady 89/336/EEC a dodatků o sbližování zákonů členských států
týkajících se elektromagnetické kompatibility.
Prohlášení se vztahuje na všechny exempláře vyráběné jako identické s
modelem předaným k testování / hodnocení.
EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003
EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001
EN 55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003
IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 +A2: 2000
IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002
IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 +A2: 2001
IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000
IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000
IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000
IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000

Soulad se směrnicí RoHS
Tento produkt je v souladu se směrnicí 2002/95/EC evropského parlamentu
a rady z 27. 1. 2003 o omezení používání určitých nebezpečných materiálů v
elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích dodatků.
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