Instrukcja obsługi napędu USB Flash Drive 3.0
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1. Przegląd
Dziękujemy za zakup naszego napędu USB Flash Drive 3.0. Niniejsze przenośne
urządzenie jest zgodne z najnowszymi standardami Super Speed USB 3.0,
zapewniając ultymatywny przeskok w czytaniu i pisniu aż do 5Gbps, jednocześnie
będąc kompatybilnym ze specyfikacją USB2.0. Po prostu przyłącz urządzenie do
wolnego portu w jakimkolwiek komputerze, a przeniesienie danych i plików, takich
jak wysokiej jakości wideo, duże pliki dźwiękowe oraz wysokiej jakości zdjęcia na
różne platformy będzie łatwe i szybkie.

2. Przeczytaj przed użyciem
Proszę upewnić się, iż twój system komputera obsługuje poprawioną
specyfikację USB 3.0/2.0 . Niniejszy napęd USB Flash Drive 3.0 będzie
funkcjonował w trybie USB 2.0 jeśli sprzęt i system operacyjny komputera
zostanie skonfigurowany do pracy w trybie transferu 2.0.
Aby pracować na szybkości transmisji USB 3.0, niniejszy napęd Apacer wymaga
pracy ze standardowym interfejsem USB3.0 lub odpowiednim napędem. W celu
uzyskania odpowiedzi czy komputer może pracować w trybie USB 3.0, proszę
zapoznać się z instrukcją obsługi komputera.
Nie należy odłączać urządzenia w stanie pracy, w przeciwnym wypadku może
spowodować to błąd programu. Aby usunąć napęd USB 3.0 Flash Drive
bezpiecznie, przed rozłączeniem od komputera należy użyć metody „Safely
Remove Hardware" (Bezpieczne odłączanie sprzętu). Kliknij prawym klawiszem
myszy na dołączoną ikonę sprzętu, tą z zieloną strzałką. Pojawi się wiadomość „Safely
Remove Hardware" (Bezpieczne odłączanie sprzętu).
Aktualna powierzchnia pamięci na niniejszym urządzeniu jest mniejsza niż
podaje informacja zamieszczona na opakowaniu. Związane jest to z
rozbieżnościami formatów pliku oraz różnicą algorytmów
pochodzących z
różnych systemów operacyjnych. Ponadto mała powierzchnia pamięci
zarezerwowana została dla plików systemowych informacji sektorowych w celu
stabilności działania.
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Regularnie rób kopię dodatkową danych, zarówno w komputerze czy w
innym urządzeniu przenośnym. Apacer nie ponosi odpowiedzialności za
utracone lub uszkodzone dane podczas użytkowania.

3. Cechy Produktu
Kompatybilny ze standardem Super Speed USB 3.0
Kompatybilny z wcześniejszą poprawiną specyfikacją USB 2.0
Prawdziwe połączenie „plug & play" (podłącz i graj) obsługujące funkcję
gorącej wymiany
Czerpanie mocy wprost z portu USB; niewymagane zewnętrze źródło mocy.

4. Obsługa systemów
Windows XP/Vista/7/8 or later
Linux Kernel: 2.6.x or later
Mac OS 10.4.x or later

5. Rozpoczynając
Przyłącz urządzenie do dostępnego portu USB 2.0/3.0 w komputerze a
urządzenie powinno zostać automatycznie rozpoznane.

Port USB 2.0/3.0

Uwaga: obraz urządzenia służy jedynie do demonstracji.
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Niniejszy obraz demonstruuje połączenie uzyskane z laptopem.

Twój komputer wykryje urządzenie oraz pojawi się dołączona ikona sprzętu ( ta
z zieloną strzałką na górze). Może również pojawić się wiadomość „Found New
Hardware" (Znaleziono nowy sprzęt).

W „My Computer" (Moim komputerze) pojawi się ikona dysku Removable
( nazwa może się różnić w zależności od systemu operacyjnego). Podwójnie
kliknij w ikonę aby mieć dostęp do powierzchni pamięci niniejszego urządzenia.

Uwaga:System operacyjny Windows ustali pierwszą dostępną literę dla litery
dysku, opartą na porządku alfabetycznym. Na przykład, na obrazku „Removable
Disk (F:)" (Usuwalny dysk (F:)), F stanowi pierwszą dostępną literą.
Użytkownicy Windows mogą zobaczyć okno autorun gdy urządzenie zostało
podłączone do komputera. Aby przeglądać pliki i dane w urządzeniu, wybierz
„Open folder to view files" (Otwórz folder aby przeglądać pliki). Proszę
zanotować, iż niniejszy obrazek opiera się na Windows XP. Dla użytkowników
Windows Vista/7, okno dialogowe może pojawić się z nagłówkiem „Auto Play"
(Automatyczne odtwarzanie) zamiast „Removable Disk" (Usuwalny dysk) jak
pokazano na dole.
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6. Odłączanie urządzenia
Nie należy odłączać urządzenia w stanie pracy, w przeciwnym wypadku może
spowodować to błąd programu.Aby bezpiecznie usunąć napęd USB 2.0 Flash
Drive, kliknij w dołączoną ikonę sprzętu a następnie w „Stop Mass Storage
Device" (Zatrzymaj urządzenie gromadzące) jak pokazano poniżej przed
odłączeniem go z portu USB. Nie dostosowanie się grozi utratą danych.

Dla użytkowników MAC, zlokalizuj ikonę dołączonego urządzenia oraz otwórz
plik i kliknij wysuń.

Dla użytkowników Linux, proszę zapoznać się ze specyficzną wersją swojego
systemu operacyjnego aby bezpiecznie odłączyć urządzenie.

7. Formatowanie urządzenia w Windows
Formatowanie jest czasami niezbędne dla lepszego działania lub eliminacji
uszkodzonych danych. W niektórych przypadkach, format jest wymagany gdy
używasz urządzenie w niektórych systemach operacyjnych po raz pierwszy. Jednakże,
pamiętaj, iż wszystkie dane zostaną usunięte.
System operacyjny Windows, na przykład XP, dostarcza FAT32 jako domyślną opcję
formatu dla napędu USB Flash Drive, a nie NTFS. Jednakże, dla dużych pojemności,
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powiedzmy 32 GB lub wyżej, bardziej odpowiednią opcją będzie NTFS, jakoże
zostawia ona więcej miejsca na dysku. Poniżej znajduje się przewodnik po formatach
FAT32 i NTFS.

FAT32
1. Przyłącz urządzenie do dostępnego portu USB 2.0/3.0 w komputerze. Urządzenie
pojawi się jako ikona w „My Computer" (Mój komputer).
2. Jakoże FAT32 jest domyślny, po prostu otwórz ikonę „My Computer" (Mój
komputer) i kliknij prawym klawiszem myszy na urządzenie „APACER".
Nastepnie, wybierz „Format" (Format).

3. Kliknij na opuszczoną strzałkę w „File System" (System plików) i wybierz
„FAT32".

Pamiętaj, iż polecamy FAT32 dla napędów USB z pojemnością poniżej 32 GB.
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NTFS
Poprzez standardową opcję formatu w Windows, NTFS nie jest domyślny dla
użytkowników. Aby udostępnić format NTFS dla napędu USB z pojemnością 32GB lub
wyższą, proszę podążać za poniższymi krokami.
1. Kliknij w „My Computer" (Mój komputer) i wybierz „Manage" (Zarządzaj).
2. Kliknij w „Device Manager" (Manadżer urządzenia) i wejdź do „Disk Drives"
(Napędy dysków) w prawej kolumnie.

3. Wybierz „USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (URZĄDZENIE USB FLASH
DRIVE 3.0) i podwójnie kliknij aby do otworzyć. Proszę zauważyć, iż imię
„USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (URZĄDZENIE USB FLASH DRIVE
3.0) zdetermonowane jest przez system operacyjny jako domyślne.
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4. Gdy już otworzyłeś „USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (URZĄDZENIE USB
FLASH DRIVE 3.0), pojawi się okno właściwości i znajdziesz się w sekcji „General"
(Ogólne). Następnie wybierz „Polices" (Polityki) w kartach pracy na wierzchu.

5. Kliknij w „Optimize for Performance" (Optymalizuj dla działania) i „OK". W
Windows domyślnym jest „Optimize for Quick Removal" (Optymalizuj dla
szybkiego usuwania).
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6. Następnie otwórz „My Computer" (Mój komputer) i kliknij prawym klawiszem
myszy na napęd USB. NTFS jest już dostępny.

Uwaga:
Obrazki dostępne są w systemie operacyjnym Windows XP.

8. Formatowanie urządzenia w systemie
operacyjnym Mac OS
System operacyjny MAC upoważnia komputery Apple do innego procesu
formatowania dysku. Proszę podążać za poniższymi procedurami dla formatowania
pod systemem operacyjnym MAC.
1. Przyłącz urządzenie do dostępnego portu USB 2.0/3.0 w komputerze (komputer
Apple).
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2. Idź do Finder/Applications/Utilities/Disk
(Wyszukiwarka/Aplikacje/Usługi/Dysk).

3. Wybierz „USB3.0 FLASH DRIVE Media" (Media USB FLASH DRIVE 3.0) w
lewej kolumnie i ją otwórz. Nazwa może się różnić w zależności od wersji.
Następnie, idź do „Partition" (Partycja) na pasku narzędziowym na górze.
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4. Kliknij na opuszczoną strzałkę w „Volume Scheme" (Schemat głośności).
Następnie, wybierz numer partycji jaki chcesz dla niniejszego pliku. Pod
systemem operacjnym MAC, musisz wybrac co najmniej jedną partycję. Możesz
wprowadzić nazwę i wybrać różnorodne opcje formatu pod informacją głośności.
"Mac OS Extended (Journaled)"(Rozszeżony system operacyjny MAC
(Journaled)) jest domyślnym i polecanym przez nas. Następnie kliknij w
„Partition" (Partycja). (Dla napędu USB możesz jedynie przeprowadzić jedną
partycję oraz wybrać rozszeżony MAC (Journaled).)
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