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1. Descrição geral
Agradecemos-lhe pela compra da nossa unidade Flash USB 3.0 Flash. Este
dispositivo de armazenamento portátil cumpre com os últimos padrões de Super
Speed USB 3.0, proporcionando o salto definitivo na velocidade de leitura e escrita de
até 5Gbps, sendo ao mesmo tempo compatível com a especificação USB2.0.
Simplesmente insira o dispositivo em uma porta USB disponível em qualquer
computador, e a transferência de dados e ficheiros, tais como vídeos de alta definição,
ficheiros de áudio enormw, e ficheiros de imagens de alta resolução por diferentes
plataformas poderão ser executados facilmente e velozmente.

2. Leia Antes de Utilizar
Certifique-se de que o sistema do seu computador suporta revisão 3.0/2.0 na
especificação USB. Esta Unidade Flash USB 3.0 funcionará no modo USB 2.0 se
o hardware e sistema operacional do seu computador for configurado para
trabalhar no modo de transferência USB 2.0.

Para executar na velocidade de transferência USB 3.0, esta unidade flash Apacer
precisa trabalhar com a interface padrão USB3.0 e os controladores relevantes.
Para questões sobre a possibilidade do computador de operar a USB 3.0 ou não,
consulte o manual do utilizador ou o provedor do sistema do seu computador.
Nunca desligue o dispositivo enquanto os trabalhos estiverem em progresso, do
contrário poderá causar um erro de programa. Para remover a Unidade Flash
USB 3.0 seguramente, utilize o método "Safely Remove Hardware" (Remover
Hardware com Segurança) antes de desligar o dispositivo do computador.
Faça
clique com o botão direito no ícone do hardware adjunto, aquele com a flecha
verde. A mensagem método "Safely Remove Hardware" (Remover Hardware
com Segurança) aparecerá.

O espaço de memória utilizável actual neste dispositivo é menor do que aquele
listado no pacote. Isto é devido às discrepâncias ligeiras nos formatos dos
ficheiros e algoritmos que diferem dis vários sistemas operacionais. Além disso,
uma pequena parte do espaço de memória é reservada para ficheiros de sistema e
sector de dados para uma performance estável.
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Faça cópia de segurança dos seus dados regularmente. Ou para um
computador ou para um dispositivo de armazenamento. Apacer não assume
nenhuma responsabilidade pela perda de dados ou danos durante operação.

3. Características do produto
Compatível com a especificação padrão Super Speed USB 3.0
Compatível com a revisão 2.0 da especificação USB
Ligação verdadeiramente "plug & play" suporta função de troca dinâmica
Alimentado directamente da porta USB; não requer nenhuma alimentação
externa.

4. Suporte do Sistema
Windows XP/Vista/7/8 or later
Linux Kernel: 2.6.x or later
Mac OS 10.4.x or later

5. Inicialização
Ligue o dispositivo em uma porta USB 2.0/3.0 disponível do computador e o
dispositivo será reconhecido automaticamente.

Porta USB 2.0/3.0

Nota: a imagem do dispositivo é utilizado somente como referência.
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Esta figura proporciona uma referência de uma ligação estabelecida com um
laptop.

Seu computador detectará o dispositivo e o ícono do hardware anexado (aquele
com a flecha verde em cima) aparecerá. A mensagem "Found New Hardware"
(Novo Hardware Encontrado) aparecerá.

O ícono do disco "Removable"(o nome pode variar dependendo dos sistemas
operacionais) aparecerá no "My Computer" (O meu computador). Faça clique
duplo no ícono para aceder o espaço da memória deste dispositivo. Agora, a
transferência de dados e ficheiros está pronta.

Nota: O sistema operacional Windows determinará a primeira carta disponível
para a letra da unidade, baseado na ordem alfabética. Por exemplo, na figura do
"Removable Disk (F:)" (Disco Removível (F), F é a primeira letra disponível na
ordem.
Utilizadores de Windows podem ver uma janela autorun quando o dispositivo for
ligado a um computador. Para ver os dados e ficheiros, seleccione "Open folder
to view files" (Abrir pasta para ver ficheiros). Observe que esta imagem é
baseada no Windows XP. Para utilizadored do Windows Vista/7, a caixa de
diálogo poderá aparecer com um título tal como "Auto Play" (Reprodução
Automática) ao invés do "Removable Disk" (Disco Removível) com aquele
mostrado abaixo.
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6. Desligando o Dispositivo
Nunca desligue o dispositivo enquanto os trabalhos estiverem em progresso, do
contrário poderá causar um erro de programa. Para remover a Unidade Flash
USB 2.0 com segurança, clique no ícono do hardware anexado e em seguida no
"Stop Mass Storage Device" (Parar Dispositivo de Armazenamento em Massa)
mostrado abaixo antes de desligá-lo da porta USB. Falha ao completar este
comando pode causar Perda de Dados.

Para o utilizadores do SO Mac, localize o ícono do dispositivo anexado e abra o
Ficheiro, e clique no Eject (Ejectar).

Para utilizadores Linux, consule a versão específica do seu sistema para saber
como desligar o dispositivo seguramente.

7. Formatação do Dispositivo sob Windows
Formatação é necessária às vezes para uma performance melhor ou para eliminar
dados corruptos. Em alguns casos, formatação é requerida quando você estiver a
utilizar o dispositio sob um sistema operacional partiucular pela primeira vez.
Contudo, lembre-se de que todos os dados serão apagados. Faça cópia de
segurança antes de faze-lo.
Sistemas operacionais Windows, XP por exemplo, proporcionam FAT32 como opção de
formato padrão para unidade flash USB, mas não NTFS. Contudo, para capacidades
maiores, como 32GB ou acima, NTFS é uma opção mais adequada porque ela deixa
mais espaço. A seguir estão as diretrizes para os formatos FAT32 e NTFS.
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FAT32
1. Introduza o dispositivo USB em uma porta USB 2.0/3.0 disponível em um
computador. O dispositivo aparecerá como um ícono no "My Computer" (O meu
computador).
2. Já que FAT32 é o padrão, simplesmente abra o ícono "My Computer" (O meu
computador) e clique no botão direito do dispositivo "APACER". Em seguida,
seleccione "Format" (Formatar).

3. Clique na flecha pendente no "File System" (Sistema de Ficheiro) e seleccione
"FAT32".

Lembre-se, FAT32 é recomendado para unidades flash USB com capacidades abaixo
de 32GB.
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NTFS
Apesar de ser uma opção de formato padrão no Windows, NTFS não é um padrão
para utilizadores. Para permitur o formato NTFS para unidades flash USB com
capacidades de 32GB ou superiores, siga os passos abaixo.
1. Faça clique com o botão direito no "My Computer" (O meu computador) e
seleccione "Manage" (Gerir).
2. Clique no "Device Manager" (Gestor do Dispositivo) e introduza "Disk Drives"
(Unidades de Disco) na coluna direita.

3. Seleccione "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (DISPOSITIVO USBA DA
UNIDADE FLASH USB 3.0) e faça duplo clique para introduzi-lo. Note que o
nome "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE" (DISPOSITIVO USBA DA
UNIDADE FLASH USB 3.0) é determinado pelo sistema operacional por padrão.

7

4. Uma vez que você introduza o "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE"
(DISPOSITIVO USBA DA UNIDADE FLASH USB 3.0), a janela Properties
(Propriedades) aparecerá e você estará na secção "General" (Geral). Em seguida
seleccione "Policies" (Políticas) nos guias de trabalho localizados em cima.

5. Clique no "Optimize for Performance" (Aprimorar para Performance) e "OK".
Em Windows, o padrão é "Optimize for Quick Removal" (Aprimorar para
Remoção Rápida).
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6. Agora, abra "My Computer" (O meu computador) e faça clique no botão direito
no dispositivo de armazenamento USB. NTFS está agora disponível.

Nota:
As imagens acima estão sob o sistema operacional Windows XP.

8. Formatar o Dispositivo sob SO Mac
Computadores Apple acionados pelo SO Mac vem com um processo de formatação de
disco diferente. Siga os procedimentos abaixo para formatar disco sob os sistemas
operacionais Mac.
1. Introduza o dispositivo em uma porta USB 2.0/3.0 disponível no computador
(Computador Apple).
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2. Vá ao Finder/Applications/Utilities/Disk Utility
(Procurador/Aplicações/Utilitários/Utilitário de Disco).

3. Seleccione "USB3.0 FLASH DRIVE Media" (Media da UNIDADE FLASH
USB3.0) na coluna esquerda e introduza-o. O nome pode variar dependendo da
versão em uso. Em seguida, vá para "Partition" (Partição) na barra de ferramentas em
cima.
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4. Clique na flecha pendente do "Volume Scheme" (Esquema de Volume). Em
seguida, escolha o número de partições que você deseja para esta unidade. Sob o
SO Mac, você deve escolher ao menos uma partição. Você pode introduzir um
nome e seleccionar várias opções de Formato sob Volume Information
(Informação de Volume). "Mac OS Extended (Journaled)" é o padrão e o
recomendado também. Em seguida, clique em "Partition" (Partição). (Para a
unidade flash USB, você precisa somente executar uma partição e escolher Mac
OS Extended (Journaled).)
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