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1. Загальні Відомості
Дякуємо вам за придбання нашого флеш-накопичувача USB 3.0. Цей переносний
накопичувач відповідає останнім стандартам інтерфейсу Super Speed USB 3.0 і
забезпечує максимальну швидкість читання і запису даних до 5 Гбіт/с та повну
зворотну сумісність зі специфікацією USB 2.0. Просто вставте цей пристрій в
USB-порт будь-якого комп'ютера, і ви зможете зручно і швидко переносити
файли і дані, наприклад, відеофільми високої чіткості, величезні аудіофайли та
файли зображень високої роздільної здатності між різними платформами.

2. Прочитайте перед використанням
Переконайтеся, що ваш комп'ютер підтримує інтерфейси, що відповідають
специфікаціям USB 3.0/2.0. Цей флеш-накопичувач USB 3.0 буде також
працювати в режимі USB 2.0, якщо апаратний інтерфейс і операційна
система вашого комп'ютера сконфігуровані для роботи в режимі передачі USB
2.0.
Для роботи зі швидкостями передачі USB 3.0 даний флеш-накопичувач
Apacer потрібно використовувати зі стандартними портами USB 3.0 і
відповідними програмними драйверами. Відомості про те, чи може ваш
комп'ютер працювати у швидкісному режимі USB 3.0, можна отримати в
керівництві користувача або з'ясувати у постачальника вашого комп'ютера.
Не від'єднуйте цей пристрій під час виконання робочих операцій. Це може
привести до програмного збою. Для безпечного від'єднання
флеш-накопичувача USB 3.0 від комп'ютера користуйтеся функцією «Safely
Remove Hardware» (Безпечне вилучення пристрою). Для цього клацніть
правою кнопкою миші на значку приєднаного пристрою (із зеленою
стрілкою) на панелі завдань. З'явиться повідомлення «Safely Remove
Hardware» (Безпечне вилучення пристрою).
Реальна доступна місткість пам'яті пристрою є меншою, ніж вказано на
упаковці. Причиною цього є невеликі розбіжності в форматах файлів і
алгоритмах, що використовуються різними операційними системами. Крім того,
для забезпечення стабільної роботи деякий об'єм пам'яті резервується для
секторів системних файлів і даних.

2

Регулярно зберігайте резервну копію ваших даних на комп'ютері або на
інших пристроях зберігання інформації. Компанія Apacer не несе
відповідальності за втрату або пошкодження даних під час роботи.

3. Характеристики Виробу
Сумісний зі стандартною специфікацією Super Speed USB 3.0
Зворотно сумісний зі специфікацією USB 2.0
Підтримує технологію автоматичної настройки «Plug & Play» з можливістю
«plug & play» (гарячої заміни) пристрою.
Живиться безпосередньо від порту USB; зовнішнє живлення не потрібне.

4. Операційні системи, що підтримуються
Windows XP/Vista/7/8 or later
Linux Kernel: 2.6.x or later
Mac OS 10.4.x or later

5. Початок Роботи
Вставте пристрій у вільний порт USB 2.0/3.0 комп'ютера; пристрій буде
автоматично упізнано операційною системою.

Порт USB 2.0/3.0

Примітка: зображення пристрою наведено тут тільки для довідки.
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Даний малюнок ілюструє підключення до ноутбука.

Ваш комп'ютер виявить пристрій, і на панелі завдань з'явиться значок
підключеного обладнання (з зеленою стрілкою над пристроєм). Може
з'явитися повідомлення «Found New Hardware» (Виявлено новий пристрій).

У папці «My Computer» (Мій комп'ютер) з'явиться значок диску Removable
(назва залежить від операційної системи). Подвійним клацанням на цьому
значку відкрийте вікно пам'яті цього пристрою. Тепер пристрій готовий до
переміщення файлів і даних.

Примітка: ОС Windows присвоїть накопичувачу першу доступну букву
дисковода (в алфавітному порядку). Наприклад, якщо диск називається
«Removable Disk (F:)» (Знімний диск (F:)), це означає, що в якості першої
доступною (по порядку) літери дисковода йому присвоєна літера F.
В ОС Windows при підключенні пристрою до комп'ютера може відкритися
вікно автоматичного запуску. Для перегляду даних і файлів, що містяться на
на пристрої, виберіть «Open folder to view files» (Відкрити папку для
перегляду файлів). Наведене зображення відповідає ОС Windows XP. В ОС
Windows Vista/7 в заголовку цього діалогового вікна замість напису
«Removable Disk» (Знімний диск) може бути напис «Auto Play»
(Автозапуск).
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6. Від'єднання пристрою
Не від'єднуйте цей пристрій під час виконання робочих операцій. Це може
привести до програмного збою. Для безпечного від'єднання
флеш-накопичувача USB 2.0 клацніть на значку приєднаного пристрою, як
показано нижче, і натисніть «Stop Mass Storage Device» (Зупинити
запам'ятовуючий пристрій), після чого витягніть його з USB-порту.
Невиконання цих правил може призвести до втрати даних.

В ОС Mac OS виділіть значок приєднаного пристрою, відкрийте меню File
(Файл) і виберіть команду Eject (Витягнути).

В ОС Linux зверніться до розділу довідки вашої версії операційної системи,
де описується метод безпечного від'єднання пристрою.

7. Форматування пристрою в ОС Windows
Іноді потрібно виконувати форматування пристрою для покращення його роботи
або усунення пошкоджених даних. У деяких випадках форматування
потребується при першому використанні пристрою в певних операційних
системах. Однак пам'ятайте, що при цьому всі дані будуть стерті. Спочатку
збережіть резервну копію ваших даних.
В операційних системах Windows, наприклад в XP, форматування за умовчанням
виконується у файловій системі FAT32, а не в NTFS. Однак пристрої великої
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місткості (32 Гб і вище) рекомендується форматувати у файловій системі NTFS,
що надає більший обсяг дискового простору. Нижче наведено інструкції щодо
форматування в файлових системах FAT32 і NTFS.

FAT32
1. Вставте USB-пристрій у вільний порт USB 2.0/3.0 вашого комп'ютера. У
папці «My Computer» (Мій комп'ютер) з'явиться значок підключеного
пристрою.
2. Оскільки FAT32 є файловою системою за замовчуванням, просто відкрийте
папку «My Computer» (Мій комп'ютер) і клацніть правою кнопкою миші на
пристрої «APACER». Потім виберіть команду «Format» (Форматувати).

3. У списку «File System» (Файлова система) виберіть «FAT32».

Пам'ятайте, що система FAT32 рекомендується для флеш-накопичувачів
місткістю до 32 Гб.
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NTFS
Хоча NTFS є стандартним форматом в ОС Windows, для накопичувачів він не
використовується за замовчанням. Для вибору формату NTFS для
флеш-накопичувача USB місткістю 32 Гб і більше виконайте наступні дії:
1. Правою кнопкою клацніть на значку «My Computer» (Мій комп'ютер) і
виберіть пункт «Manage» (Управління).
2. Клацніть на пункті «Device Manager» (Диспетчер пристроїв) і на правій
панелі відкрийте розділ «Disk Drives» (Дискові пристрої).

3. Виберіть пункт «USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE» (Флеш-накопичувач
USB 3.0) і подвійним клацанням відкрийте його. Прийміть до уваги, що назва
«USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE» (Флеш-накопичувач USB 3.0)
присвоюється операційною системою за замовчуванням.
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4. Після вибору пункту «USB3.0 FLASH DRIVE USB DEVICE»
(Флеш-накопичувач USB 3.0) з'явиться вікно Властивості з відкритою
вкладкою «General» (Загальні). У верхній частині вікна виберіть вкладку
«Policies» (Політика).

5. Виберіть опцію «Optimize for Performance» (Оптимізувати для виконання) і
натисніть «OK». Опцією за замовчуванням в Windows є «Optimize for Quick
Removal» (Оптимізувати для швидкого видалення).
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6. Тепер відкрийте «My Computer» (Мій комп'ютер) і правою кнопкою миші
клацніть на USB-накопичувачі. Тепер в списку з'явиться опція NTFS.

Примітка:
Зображення вище відповідають операційній системі Windows XP.

8. Форматування пристрою в ОС Mac OS
На комп'ютерах Apple з ОС Mac OS процедура форматування дисків є іншою.
Для форматування диска в операційних системах Mac виконайте наступні дії.
1. Вставте USB-пристрій у вільний порт USB 2.0/3.0 комп'ютера Apple.
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2. Відкрийте Finder/Applications/Utilities/Disk Utility (Шукач / Програми /
Утиліти / Дискові утиліти).

3. На лівої панелі відкрийте пункт «USB3.0 FLASH DRIVE Media»
(Флеш-накопичувач медіа USB 3.0). Назва може відрізнятися в залежності від
версії системи. На панелі інструментів в верхній частині відкрийте вкладку
«Partition» (Розділи диска).
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4. Клацніть на списку «Volume Scheme» (Схема томів). Потім виберіть потрібну
кількість розділів для вашого пристрою. В ОС Mac OS потрібно вибрати
хоча б один розділ. На панелі Volume Information (Відомості про томи)
можна ввести ім'я і різні опції форматування у списку Format (Формат). За
замовчуванням використовується рекомендований формат «Mac OS
Extended (Journaled)» (Mac OS розширений (журнальний)). Клацніть на
списку «Partition» (Розділ). (Для USB-накопичувача вам потрібно створити
лише один розділ у форматі Mac OS розширений (журнальний).)
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