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1. Přehled
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš USB 3.0 Flash Drive. Toto přenosné zařízení
splňuje nejnovější normy super rychlého USB 3.0, zajišťuje základní rychlost čtení a
zapisování až 5Gbps, a je kompatibilní s USB 2.0. Zařízení jednoduše vložte do portu
USB na libovolném počítači a přenášejte data a soubory, např. videa a fotografie
s vysokým rozlišením, soubory na bázi různých platforem lze přenést snadno a rychle.

2. Přečtěte si před použitím
Ujistěte se, že váš počítač podporuje USB specifikace 3.0/2.0. Tento disk USB
3.0 Flash Drive bude fungovat v režimu USB 2.0 v případě, že hardware nebo
operační systém vašeho počítače je nakonfigurován k práci v režimu přenosu
USB 2.0.
Pro spuštění pří přenosové rychlosti USB 3.0 musí tento flash disk Apacer
pracovat se standardním USB3.0 rozhraním a relevantními ovladači. Máte-li
otázky ohledně toho, zda váš počítač podporuje USB 3.0 či ne, přečtěte si návod
k použití vašeho počítačového systému.
Zařízení nikdy neodpojujte, zatímco se se soubory pracuje, neboť by mohlo dojít
k programové chybě. Chcete-li vyjmout flash disk USB 3.0, nečiňte tak během
jeho činnosti, neboť by to mohlo způsobit chybu. Chcete-li vyjmout USB 3.0
flash disk bezpečně, použijte před odpojením zařízení z počítače způsob „Safly
Remove Hardware" (bezpečného odebrání hardware). Klikněte pravým tlačítkem
myši na ikonu hardware, tu se zelenou šipkou. Zobrazí se zpráva „Safly Remove
Hardware" (bezpečného odebrání hardware).

Skutečně využitelná paměť na tomto zařízení je nižší než ta uvedená na balení. A
to kvůli drobným rozdílům ve formách souborů a algoritmech, které se v různých
operačních systémech liší. Mimo to je malá část paměti vyhrazena systémovým
souborům a sektoru pro zajištění stabilního výkonu.
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Pravidelné zálohování vašich dat, buď do počítače, nebo do jiné paměti.
Apacer nenese zodpovědnost za ztrátu nebo poškození dat během provozu
zařízení.

3. Funkce Produktu
Kompatibilnís normou týkajícíse super rychlého USB 3.0
Kompatibilnís normami pro USB 2.0.
Opravdové zapojení „plug & play" podporuje funkci výměny za tepla
Napájení přímo z portu USB, žádné externí napájení.

4. Podpora Systému
Windows XP / Vista / 7/8 nebo
novější
Linux Kernel: 2.6.x nebo
novější
Mac OS 10.4.x nebo
novější

5. Začínám
Zapojte zařízení do dostupného portu USB 2.0/3.0 a zařízení by mělo být
automaticky rozpoznáno.

USB 2.0/3.0 portů

Poznámka: Obrázek zařízení je pouze příklad.
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Tento obrázek ukazuje zapojenído notebooku.

Váš počítač zařízení detekuje a zobrazí se ikona zapojeného hardware (se
zelenou šipkou nahoře). Zobrazí se zpráva „Found New Hardware" (Nalezen
nový hardware).

Ve složce „My Computer" (Můj počítač) se zobrazí ikona Disk Removable
(název se může lišt v závislosti na operačním systému). Složku tohoto zařízení
otevřete dvojitým kliknutím na ikonu. Nyní může přenos dat a souborů začít.

Poznámka: Operační systém Windows by měl stanovit dostupný název disku,
pomocí písmena, a to v abecedním pořadí. Například, v případě "Removable
Disk (F:)" (Disku (F:)), bylo prvnípísmeno k dispozici písmeno F.
Uživatelé Windows mohou po připojení spatřit okno automatického spuštění.
Chcete-li zobrazit data a soubory, vyberte „Open folder to view files" (Otevřít
složku a zobrazit soubor). Upozorňujeme, že tento obrázek je z Windows XP.
Uživatelům Windows Vista/7 se zobrazí dialogové okno s názvem „Auto
Play" (Automatické přehrávání) a ne „Removable Disk" (Výměnný disk) jako je na
obrázku dole.
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6. Odpojenízařízení
Zařízení nikdy neodpojujte v okamžiku, kdy pracuje, neboť by mohlo dojít
k programové chybě. Chcete-li vyjmout flash disk USB 2.0 bezpečně, klikněte
na ikonu zapojeného hardware a potom vyberte možnost „Stop Mass Storage
Device" (Zastavit velkokapacitní paměť), jak je uvedeno na obrázku níže.
Nedodržení tohoto pokynu může způsobit ztrátu dat.

Pro uživatele OS Mac - najděte ikonu připojeného zařízení, otevřete soubor a
klikněte na Vysunout.

Pro uživatele Linux: při bezpečném odpojenípostupujte dle specifické verze
vašeho systému.

7. Formátovánízařízenív systému Windows
Někdy je nutné provést formátování, aby se tak dosáhlo lepšího výkonu nebo se
eliminovala poškozená data. V některých případech je nutné formátování provést
když zařízení používáte v určitém operačním systému poprvé. Nicméně nezapomeňte, že veškerá data budou přepsána. Před formátováním je zálohujte.
Operační systémy Windows, např. XP, mají jako výchozí formát pro flash disk USB
FAT32, ale ne NTFS. Nicméně, u větších kapacit, 32 GB a vyšších je NTFS vhodnější,
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neboť na disku ponechává více místa. Následují pokyny pro formáty FAT32 a NTFS.

FAT32
1. Zařízení USB vložte do dostupného portu USB 2.0/3.0 na počítači. Zařízení se
zobrazí ve složce „My Computer" (Můj počítač).
2. Vzhledem k tomu, že jako výchozí je nastaven formát FAT32, stačí otevřít ikonu
„My Computer" (Můj počítač) a klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení
„APACER". Potom vyberte „Format" (Formátovat).

3. V rozbalovacím menu „File System" (Systémový soubor) vyberte „FAT32".

Upozorňujeme, že FAT32 se doporučuje pro flash disky USB s kapacitou pod 32 GB.
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NTFS
Ačkoli je to standardní možnost formátování ve Windows, NTFS není pro uživatele
výchozí. Chcete-li aktivovat formátováníNTFS pro USB disk s kapacitou 32 GB
nebo vyšší, postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Klikněte pravým tlačítkem myši na „My Computer" (Můj počítač) a vyberte
„Manage" (Spravovat).
2. Klikněte na „Device Manager" (Správce zařízení) a v pravém sloupci vyberte
„Disk Drives" (Ovladače disku).

3. Vyberte „USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (USB3.0 FLASH DISK),
dvojitým kliknutím ho otevřete. Upozorňujeme, že název „USB3.0 FLASH
DRIVE USB DEVICE" (USB3.0 FLASH DISK) je určen výchozím operačním
systémem.
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4. Jakmile otevřete „USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (USB3.0 FLASH
DISK), zobrazí se okno „Vlastnosti" a vy budete v části „General" (Obecné).
Potom z horních záložek vyberte „Polices" (Pravidla).

5. Klikněte na „Optimize for Performance" (Optimalizovat výkon) a „OK". Ve
Windows je výchozí nastavení „Optimize for Quick Removal" (Optimalizovat pro
rychlé odebrání).
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6. Otevřete „My Computer" (Můj počítač) a klikněte pravým tlačítkem myši na
zařízení USB. Nyní je NTFS k dispozici.

Poznámka:
Výše uvedené obrázky jsou z operačního systému Windows XP.

8. Formátovánízařízenív OS Mac
Počítače Apple s OS Mac mají jiný proces formátování disku. Při formátování
v operačních systémech Mac postupujte dle níže uvedeného postupu.
1. Zařízení zapojte do dostupného portu USB 2.0/3.0 na počítači (počítači Apple).
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2. Přejděte na Vyhledat/Aplikace/Utility/Disk
(Finder/Applications/Utilities/Disk Utility).

3. V levém sloupci vyberte „USB3.0 FLASH DRIVE Media" a otevřete ho. Název
se může lišit v závislosti na používané verzi. Potom přejděte na záložku
„Partition" (Rozdělení) na horní liště.
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4. Klikněte na šipku u „Volume Scheme" (objem programu). Potom si vyberte počet
rozdělení, která chcete na tomto disku provést. V OS Mac si musíte vybrat alespoň
jedno rozdělení. Vložte název a v části Informace vyberte různé možnosti
formátování. „Mac OS Extended (Journaled)" je výchozí a zároveň doporučený
způsob. Potom klikněte na „Partition" (Rozdělení). (U USB disku musíte provést
pouze jedno rozdělení a vyberte rozšíření Mac OS (Journaled).)
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