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1. Genel Bakış
USB 3.0 Flaş Sürücümüzü aldığınız için teşekkür ederiz. Bu taşınabilir depolama aygıtı
en son Süper Hızlı USB 3.0 standartlarına uygundur, 5 Gb/sn'ye kadar üstün okuma ve
yazma hızları sağlar, USB2.0 spesifikasyonlarıyla geriye yönelik uyumludur. Aygıtı
bilgisayarınızdaki kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın ve yüksek tanımlı
videolar, büyük ses dosyaları, yüksek çözünürlüklü ses dosyaları ve yüksek
çözünürlüklü görüntü dosyaları gibi verilerin ve dosyaların aktarımını farklı
platformlar arasında kolaylıkla gerçekleştirin.

2. Kullanmadan Ö nce Okuyun
Bilgisayar sisteminizin USB spesifikasyonu revizyon 3.0/2.0'ı desteklediğinden
emin olun. Bilgisayarınızın donanımı veya işletim sistemi USB 2.0 aktarım
modunda çalışmak için yapılandırılmışsa bu USB 3.0 Flaş Sürücü USB 2.0
modunda çalışacaktır.
USB 3.0 aktarım hızında çalıştırmak için, bu Apacer flaş sürücünün standart
USB3.0 arayüzü ve ilgili sürücüleri ile çalışması gerekir. Bilgisayarınızın USB
3.0'da çalışıp çalışamayacağı hakkında sorular için, lütfen kullanıcı kılavuzuna
veya bilgisayar sisteminizin sağlayıcısına başvurun.
Hiçbir zaman aygıtın bağlantısını işlem yapılırken kesmeyin, aksi halde program
hatasına neden olabilir. USB 3.0 Flaş Sürücüyü güvenle çıkarmak için, aygıtı
bilgisayardan çıkarmadan önce "Safely Remove Hardware" (Donanımı Güvenle
Çıkar) yöntemini kullanın. Yeşil oka sahip ekli donanım simgesini sağ tıklatın.
"Safely Remove Hardware" (Donanımı Güvenle Kaldır) mesajı görünecektir.

Bu aygıttaki gerçek kullanılabilir bellek alanı pakette listelenenden daha azdır.
Bunun nedeni, çeşitli işletim sistemlerinde dosya biçimlerindeki ve
algoritmalardaki farklılıklardır. Ayrıca, bellek alanının küçük bir bölümü
performans tutarlılığı için sistem dosyaları ve veri sektörü için ayrılmıştır.
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Verilerinizi bilgisayara veya başka bir depolama aygıtına düzenli olarak
yedekleyin. Apacer, işlem sırasındaki veri kaybından veya hasardan sorumlu
değildir.

3. Ü rün Ö zellikleri
Süper Hızlı USB 3.0 standardı spesifikasyonlarıyla uyumludur
USB spesifikasyonu sürüm 2.0 ile geriye yönelik uyumludur
"Plug & play" (Tak ve çalıştır) bağlantısı çalışırken değiştirme işlevini destekler
USB bağlantı noktasından doğrudan çalışır; harici güç gerektirmez.

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

5. Başlarken
Aygıtı bilgisayarınızın kullanılabilir bir USB 2.0/3.0 bağlantı noktasına takın,
aygıt otomatik olarak tanımalıdır.

USB 2.0/3.0 portu

Not: Aygıtın görüntüsü yalnızca referans amaçlıdır.
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Bu şekilde dizüstü bilgisayar ile kurulan bir bağlantıya referans verilmektedir.

Bilgisayarınız aygıtı tanıyacak ve ekli donanım simgesi (üstte yeşil oklu olan)
görünecektir. "Found New Hardware" (Yeni Donanım Bulundu) mesajı
görünebilir.

Removable diski (ad işletim sistemine bağlı olarak değişebilir) simgesi "My
Computer"da (Bilgisayarım) görünür. Bu aygıtın bellek alanına erişmek için
simgeyi çift tıklatın. Şimdi, veri ve dosyalar aktarılmaya hazırdır.

Not: Windows işletim sistemi ilk kullanılabilir sürücü harfini
alfabetik sıraya
göre belirleyecektir. Örneğin "Removable Disk (F:)" (Çıkarılabilir Disk (F:))
şeklinde, F sıradaki ilk kullanılabilir harftir.
Aygıt bilgisayara bağlandığında Windows kullanıcıları otomatik çalıştır penceresi
görebilir. Bu aygıttaki veri ve dosyaları görüntülemek için "Open folder to view
files" (Dosyaları görüntülemek için klasörü aç) öğesini seçin. Bu görüntünün
Windows XP tabanlı olduğunu unutmayın. Windows Vista/7 kullanıcıları için,
iletişim kutusu aşağıda gösterildiği gibi "Removable Disk" (Çıkarılabilir Disk)
yerine "Auto Play" (Otomatik Oynat) gibi bir başlıkla görünebilir.
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6. Aygıtı Ç ıkarma
Hiçbir zaman aygıtın bağlantısını işlem yapılırken kesmeyin, aksi halde program
hatasına neden olabilir. USB 2.0 Flaş Sürücüyü güvenle çıkarmak için, USB
bağlantı noktasından çıkarmadan önce ekli donanım simgesini ve sonra aşağıda
gösterildiği gibi "Stop Mass Storage Device"ı (Yığın Depolama Aygıtını Durdur)
tıklatın. Bu komutu çalıştıramadığınızda Veri Kaybı olabilir.

Mac OS kullanıcıları için, ekli aygıt simgesini bulun ve File'ı (Dosya) açın ve
Eject'i (Çıkar) tıklatın.

Linux kullanıcıları için, aygıtı güvenle çıkarma hakkında bilgi için lütfen
sisteminizin sürümüne bakın.

7. Aygıtı Windows Altında Biçimlendirme
Biçimlendirme bazen daha iyi performans veya bozulan verileri yok etmek için
gereklidir. Bazı durumlarda, aygıtı belirli bir işletim sistemi altında ilk kez
kullanıyorsanız biçimlendirme gereklidir. Ancak, tüm verilerin silineceğini
unutmayın. Bu işlemden önce yedek alın.
Windows işletim sistemleri, örneğin XP, USB flaş sürücü için varsayılan biçimlendirme
seçeneği olarak NTFS değil FAT32 sağlar. Ancak, 32 GB veya üstü gibi büyük
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kapasiteler için, daha fazla disk alanı ayırdığından NTFS daha iyi bir seçenektir.
Aşağıda FAT32 ve NTFS biçimleri için yönergeler bulunmaktadır.

FAT32
1. USB aygıtı bilgisayardaki kullanılabilir bir USB 2.0/3.0 bağlantı noktasına takın.
Aygıt "My Computer"da (Bilgisayarım) bir simge olarak görünecektir.
2. FAT32 varsayılan olduğundan, "My Computer" (Bilgisayarım) simgesini açın ve
"APACER" aygıtını sağ tıklatın. Sonra, "Format"ı (Biçimlendir) seçin.

3. "File System"deki (Dosya Sistemi) açılır oku tıklatın ve "FAT32"yi seçin.

FAT32'nin 32 GB altındaki kapasiteye sahip USB flaş sürücüleri için önerildiğini
unutmayın.
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NTFS
Windows'ta standart bir biçimlendirme seçeneği olan NTFS kullanıcılar için varsayılan
değildir. 32 GB veya üstü kapasiteli USB flaş sürücüler için NTFS biçimini
etkinleştirmek için, lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
1. "My Computer"ı (Bilgisayarım) sağ tıklatın ve "Manage"ı (Yönet) seçin.
2. "Device Manager"ı (Aygıt Yöneticisi) tıklatın ve sağ sütundaki "Disk Drives"a
(Disk Sürücüleri) girin.

3. "USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE"ı (USB3.0 FLAŞ SÜRÜ CÜ USB
AYGITI) seçin ve girmek için çift tıklatın. Lütfen "USB3.0 FLASH DRIVE USB
DEVICE" (USB3.0 FLAŞ SÜRÜCÜ USB AYGITI) adının işletim sistemi
tarafından varsayılan olarak belirlendiğini unutmayın.
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4. USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE (USB3.0 FLAŞ SÜRÜCÜ USB AYGITI)
içine girdiğinizde, Properties (Özellikler) penceresi görünecektir ve "General"
(Genel) kısmında olursunuz. Sonra, üstteki çalışma sekmelerinde "Policies"i
(İlkeler) seçin.

5. "Optimize for Performance" (Performans İçin En İyi Duruma Getir) ve "OK"i
(Tamam) tıklatın. Windows'ta, varsayılan "Optimize for Quick Removal"dır (Ç abuk
Kaldırma İçin En İyi Duruma Getir).
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6. Şimdi, "My Computer"ı (Bilgisayarım) açın ve USB depolama aygıtını sağ tıklatın.
NTFS artık kullanılabilir.

Not:
Yukarıdaki görüntüler Windows XP işletim sistemindedir.

8. Aygıtı Mac OS'de Biçimlendirme
Mac OS çalıştıran Apple bilgisayarlar farklı bir disk biçimlendirme işlemiyle gelirler.
Lütfen Mac işletim sistemi altında disk biçimlendirme için aşağıdaki prosedürleri
izleyin.
1. Aygıtı bilgisayardaki kullanılabilir bir USB 2.0/3.0 bağlantı noktasına takın (Apple
bilgisayar).
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2. Finder/Applications/Utilities/Disk Utility'ye (Bulucu/Uygulamalar/Yardımcı
Programlar/Disk Yardımcı Programı) gidin.

3. Sol sütunda "USB3.0 FLASH DRIVE Media"yı (USB3.0 FLAŞ SÜRÜCÜ Ortamı)
seçin ve girin. Ad kullanılmakta olan sürüme göre değişebilir. Sonra, üstteki araç
çubuğunda "Partition"a (Bölüm) gidin.
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4. "Volume Scheme"de (Birim Şeması) açılır oku tıklatın. Sonra, bu sürücü için
istediğiniz bölüm sayısını seçin. Mac OS altında, en az bir bölüm seçmeniz gerekir.
Bir ad girebilir ve Volume Information (Birim Bilgileri) altında çeşitli
Biçimlendirme seçeneklerini seçebilirsiniz. "Mac OS Extended (Journaled)"
(Mac OS Genişletilmiş (Günlüğe Alınmış)) varsayılandır ve önerilir. Sonra,
"Partition"ı (Bölüm) tıklatın. (USB flaş sürücü için, yalnızca bir bölüm
gerçekleştirmeniz gerekir ve Mac OS extended (Journaled)'ı (Mac OS
genişletilmiş (Günlüğe Alınmış)) seçmeniz gerekir.)
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