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 .1نظرة عامة عن المنتج
شك ًرا لك على شراء منتج محرك الفالش  USB 3.0التابع لنا .يتوافق جهاز التخزين المتنقل هذا مع أحدث معايير
 USB 3.0فائقة السرعة ،مما يوفر قفزة نهائية في سرعة القراءة والنسخ تصل إلى  5جيجابايت في الثانية ،وحيث
يتوافق الجزء الخلفي للمنتج مع مواصفات  .USB 2.0ببساطة قم بإدراج الجهاز داخل منفذ  USBالمتوفر في أي
جهاز كمبيوتر ،وعندها يتم بسهولة وسرعة فائقة نقل البيانات والملفات ،مثل ملفات الفيديو عالية الدقة وملفات الصوت
كبيرة الحجم وملفات الصور عالية الدقة من خالل استخدام برامج مختلفة.

 .2قراءة الدليل قبل االستخدام


يرجى التأكد من أن نظام الكمبيوتر الخاص بك يدعم مراجعة مواصفات  .USB 3.0/2.0سيعمل محرك الفالش
 USB 3.0هذا في وضع محرك الفالش  USB 2.0إذا تم تكوين الجهاز أو نظام التشغيل المثبت على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك للعمل في وضع نقل .USB 2.0



وللتشغيل بمعدل نقل  ،USB 3.0يتطلب محرك الفالش من  Apaceالعمل مع واجهة  USB 3.0قياسية
ومحركات ذات صلة .ولطرح األسئلة حول ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بمعدل  USB 3.0أم
ال ،يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم أو موفر نظام تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.



ال تقم أبدًا بفصل الجهاز عندما تكون الوظائف قيد التشغيل ،وإال فقد تتسبب في حدوث خطأ في البرنامج .ولفصل
محرك الفالش  USB 3.0بأمان ،استخدم طريقة "( "Safely Remove Hardwareفصل الجهاز بأمان) قبل
فصل الجهاز من الكمبيوتر .انقر بزر الماوس األيمن على أيقونة الجهاز المرفق ذات السهم األخضر .عندها
تظهر رسالة "( "Safely Remove Hardwareفصل الجهاز بأمان).



وتعد مساحة الذاكرة الفعلية القابلة لالستخدام أقل من تلك المدرجة في الحزمة .وذلك نتيجة لالختالفات الطفيفة
في تنسيقات الملف والخوارزمية التي تختلف عن أنظمة التشغيل المتحرك .باإلضافة إلى ذلك ،يتم االحتفاظ بجزء
من مساحة التخزين لملفات النظام وجزء البيانات من أجل استقرار األداء.

2



قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات الخاصة بك بانتظام ،إما على جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين آخر .ال
تتحمل شركة  Apacerأية مسؤولية تجاه فقدان أو تلف البيانات أثناء التشغيل.

 .3مميزات المنتج





متوافق مع مواصفات معايير  USB 3.0فائق السرعة
متوافق مع مواصفات إصدارات  0.2السابقة
تدعم حقيقة وصلة "( "plug & playالتوصيل والتشغيل) وظيفة التوصيل الفوري
يتم توصيله بالطاقة مباشرةً من منفذ  ،USBال يحتاج إلى الطاقة الخارجية.

 .4دعم النظام




 Windows XP/Vista/7/8أو إصدار أحدث
Linus Kernel: 2.6xأو إصدار أحدث
Mac OS 10.4xأو إصدار أحدث

 .5بدء التشغيل


وصل الجهاز بمنفذ  USB 2.0/3.0المتاح في الكمبيوتر كما يجب التعرف على الجهاز تلقائيًا.

منفذ USB 2.0/3.0

مالحظة :صورة الجهاز كمرجع فقط.
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يقدم هذا الشكل مرجعًا للوصلة المثبتة في جهاز الكمبيوتر المحمول.



سيكشف جهاز الكمبيوتر الخاص بك الجهاز وستظهر أيقونة الجهاز المرفق (التي تظهر كسهم أخضر في الجزء
العلوي) .وربما تظهر رسالة "( "Found New Hardwareاكتشاف جهاز جديد).



ستظهر أيقونة قرص ( Removable Diskقد يختلف االسم حسب أنظمة التشغيل) على "My
"( Computerالكمبيوتر) .انقر نق ًرا مزود ًجا على األيقونة للوصول إلى مساحة الذاكرة الموجودة بهذا الجهاز.
واآلن ،يُعد نقل البيانات والملفات في وضع االستعداد.

مالحظة :قد تحدد أنظمة التشغيل  Windowsالحرف األول المتوفر لحرف المحرك ،حسب الترتيب األبجدي .على سبيل
المثال ،في الشكل " (( " Removable Disk )F:قرص قابل لإلزالة ( F ،))F:هو الحرف األول المتوفر في الترتيب.
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قد يرى مستخدمو  Windowsنافذة التشغيل التلقائي عندما يكون الجهاز متصالً بالكمبيوتر .لعرض البيانات
والملفات في الجهاز ،حدد "( "Open folder to view filesافتح المجلد لعرض الملفات) .يرجى العلم أن هذه
الصورة تعتمد على نظام التشغيل  .Windows XPبالنسبة إلى مستخدمي  ،Vista/7فقد يظهر مربع الحوار
بعنوان مثل "( "Auto Playالتشغيل التلقائي) بدالً من "( "Removable Diskالقرص القابل لإلزالة) مثل
المعروض أدناه.

 .6فصل الجهاز


ال تقم بفصل الجهاز عندما تكون الوظائف قيد التشغيل ،وإال قد تتسبب في حدوث خطأ في البرنامج .ولفصل
محرك الفالش  USB 2.0بأمان ،انقر على أيقونة الجهاز المرفق ثم على ""Stop Mass Storage Device
(إيقاف جهاز التخزين الكبير) كما هو معروض أدناه قبل فصل الجهاز من منفذ  .USBكما أن فشل اكتمال هذا
األمر قد يسبب فقدان البيانات.



بالنسبة لمستخدمي أنظمة التشغيل  ،Macحدد مكان أيقونة الجهاز المرفق ،وافتح الملف ،وانقر على Eject
(إخراج).



بالنسبة لمستخدمي  ،Linuxيرجى الرجوع إلى اإلصدار المحدد لنظامك بخصوص كيفية فصل الجهاز بأمان.

 .7تنسيق الجهاز باستخدام Windows
يعد التنسيق ضروريًا أحيانًا للحصول على أداء أفضل أو للحد من فساد البيانات .وفي بعض الحاالت ،يعد التنسيق
مطلوبًا عند استخدام الجهاز مع نظام تشغيل معين للمرة األولى .ومع ذلك ،تذكر أنه سيتم بالفعل حذف كافة البيانات .قم
بعمل نسخة احتياطية قبل القيام بذلك.
توفر أنظمة تشغيل  ،Windowsعلى سبيل المثال  FAT32 ،XPكخيار تنسيق افتراضي لمحرك الفالش ،USB
وليس  .NTFSومع ذلك ،بالنسبة للسعات الكبيرة 20 ،جيجابايت المذكور أو أعلى NTFS ،يعد الخيار األكثر تالء ًما
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حيث أنها تترك مزيدًا من مساحة القرص.

FAT32
.1

أدرج جهاز  USBلمنفذ  USB 2.0/3.0المتوافر على الكمبيوتر .سيظهر الجهاز كأيقونة على " My
( "Computerكمبيوتر).
منذ أن كان  FAT32افتراضيًا ،قم فقط بفتح أيقونة "( "My Computerكمبيوتر) ،وانقر بزر الماوس األيمن
على الجهاز " ."APACERثم حدد "( "Formatتنسيق).

.3

انقر على السهم المنسدل في "( "File Systemنظام الملف) وحدد "."FAT32

.2

تذكر ،أن  FAT32يوصي به لمحركات الفالش  USBذات المساحات التي تقل عن  20جيجابايت.
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NTFS
على الرغم من أنه خيار التنسيق القياسي في  ،Windowsال يعد  NTFSالتنسيق االفتراضي للمستخدمين .ولتمكين
تنسيق  NTFSلمحركات الفالش  USBذات المساحات  20جيجابايت أو أكبر ،يرجى اتباع الخطوات الواردة أدناه.
.1
.2

انقر بزر الماوس األيمن "( "My Computerالكمبيوتر) ،وحدد "( "Manageإدارة).
انقر على "( "Device Managerمدير الجهاز) ،وأدخل "( "Disk Drivesمحركات األقراص) في العمود
األيمن.

.3

حدد "( "USB3.0 Flash Drive USB Deviceجهاز  USBمحرك الفالش  )USB3.0وانقر نقرً ا مزدو ًجا
إلدخاله .رجا ًء العلم بأنه قد تم تحديد االسم "( "Device USB3.0 Flash Drive USBجهاز  USBمحرك
الفالش  )USB3.0من قبل نظام التشغيل باالفتراضي.
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.4

بمجرد إدخال االسم "( "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICEجهاز  USBمحرك الفالش
 ، )USB3.0ستظهر نافذة الخواص وعندها تكون في القسم "( "Generalعام) .ثم حدد ""Policies
(سياسات) الموجود في عالمات التبويب العاملة الموجودة في الجزء العلوي.

.5

انقر على "( "Optimize for Performanceمثالي من أجل األداء) ،وانقر على "( "OKموافق) .في نظام
التشغيل  ،Windowsالوضع االفتراضي "( "Optimize for Quick Removalمثالي للفصل السريع).
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.6

واآلن ،افتح "( "My Computerالكمبيوتر) ،وانقر بزر الماوس األيمن على جهاز تخزين  .USBيعد تنسيق
 NTFSمتوف ًرا اآلن.

مالحظة:
تعمل الصور الموضحة أعاله بمظام التشغيل .Windows XP

 .8تنسيق الجهاز باستخدام نظام التشغيل Mac
تتوافر أجهزة الكمبيوتر  Appleالتي تعمل بنظام التشغيل  Macبهملية تنسيق مختلفة للقرص .رجا ًء اتبع اإلجراءات
الموجودة أدناه لتنسيق القرص بأنظمة التشغيل .Mac
.1
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أدخل الجهاز في منفذ  USB 2.0/3.0المتوافر الموجود بالكمبيوتر (كمبيوتر .)Apple

.2

أنتقل إلى ( Finder/Applications/Utilities/Disk Utilityمكتشف/تطبيقات/برامج مساعدة/أداة
القرص).

.3

حدد "( "USB3.0 FLASH DRIVE Mediaوسيط محرك الفالش  )USB3.0في العمود األيسر وأدخله.
قد يخالف االسم اعتمادًا على اإلصدار المستخدم .ثم ،انتقل إلى "( "Partitionالقسم) الموجود على شريط
األدوات الموجود بالجزء األعلى.
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.4

11

انقر على السهم المنسدل على "( "Volume Schemeخطة المساحة) .ثم ،اختر عدد األقسام الذي تريده لهذا
المحرك .وباستخدام نظام التشغيل  ،Macيجب عليك اختيار قسم واحد على األقل .كما يمكنك إدخال اسم وتحديد
خيارات تنسيق متنوعة بموجب معلومات المجلد .يعد "نظام التشغيل  Macالممتد ( ")Journaledالنظام
االفتراضي الموصى به كذلك .ثم ،انقر على ( Partitionالقسم)( .بالنسبة لمحرك الفالش  ،USBأنت بحاجة
فقط إلى القيام بقسم واحد ،واختر نظام التشغيل  Macالممتد ().)Jourmaled
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