
Rack HDD SSK HE-W100 USB 3.0 2.5 inch SATA Wireless alb

Cod produs: HE-W100  
Manual de utilizare

 

   Inainte de folosirea produsului va rugam sa parcurgeti in totalitate acest manual!

  



Vă oferim o serie de produse de calitate la prețuri competitive, construite

pentru a satisfice toate nevoile dumneavoastră și a vă oferi o experiență în

utilizare cât mai plăcută!
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Vă mulțumim că ați ales să folosiți produsele noastre! 

Cititi acest manual cu atentie inainte de a folosi produsul!
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   Notă privind utilizarea: 

1.  Ca producător, SSK nu este responsabil pentru nici o pierdere de date cauzate de 

orice factori.Între timp nu face promisiuni utilizatorilor și distribuitorilor.În cea ce 

privesc problemele de securitate a datelor. Pentru a se asigura integritatea datelor, vă 

recomandăm să faceți o copie de rezervă înainte de utilizare.

2. Vă rugăm să evitați produsele care au fost deschise din interior sau reparate de 

către agențiile neautorizate, acestea pot provoca daune și nu sunt acoperite de politica

noastră de garanție.

3. Păstrați produsul departe de lumină directă a soarelui, de temperaturi ridicate, de 

temperaturi scăzute, umiditate sau mult praf.

4. Folosiți o cârpă curată de bumbac pentru întreținere.

5. Dacă aveți orice întrebare cu privire la utilizarea acestui produs, vă rugăm să 

consultați personalul nostru de servicii pentru clienți sau autorizat.
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Continutul pachetului:

Vă rugăm să vă asigurați că veți obține un pachet complet ce cotine toate cele ce sunt 

enumerate mai jos, În cazul în care nu, contactați un comerciant cu amănuntul sau 

customer service Inter-Tech pentru ajutor suplimentar.

Produs 1pcs
Cablu USB 1pcs
Manual de utilizare 1pcs

 

Notă:

Imaginea produsului, accesoriile atașate, aspectul ambalajului, pot varia de la lot de 

fabricație la lot!

Aceasta este o soluție excelentă pentru stocarea HDD.

Incinta proiectată inteligent, poate găzdui un hard de 2,5” oferind stabilitate,

portabilitate și o extindere a spațiului de stocare.

lnstalare hardware:

Conectati produsul cu un HDD de 2,5” cu ajutorul interfetei SATA.

Conectati-l la PC cu ajutorul cablului USB.
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Windows System:

1.Faceti click pe eject media si remove devices safely.

Acum puteți scoate hard-ul în siguranță.

Mac OS:

Selectati icoana dispozitivului si folosind functia ,, Eject “ ………….”,,

Acum puteți scoate hard-ul în siguranță.



05

Partitionarea si Formatarea:

Noua unitate trebuie să fie partiționată și formatată:

 1. Dacă unitatea HDD a fost deja formatată sau partiționată,o puteți utiliza în mod 

direct.

 2. Dacă unitatea HDD a fost deja formatată sau partiționată, dar calculatorul nu o 

recunoaște, vă rugăm să verificați dacă există vreo problemă cu instalarea. În cazul 

în care încă nu funcționează, urmați pașii de mai jos. 

3.  Dacă hard disk-ul dumneavoastră nu a fost partiționat sau formatat, sub premisa 

că sistemul îi recunoaște partitionati-l sau formatați-l. Puteți să folosiți și software 

de tertă parte, cum ar fi Fdisk, DM, PQ Magic, etc.

Nota: Dispozitivele de 2,5” pot include sursă de alimentare adițională sau cablu 

adițional de alimentare în funcție de model. În cazul în care se găsesc în pachet , 

folositil pentru o performanță mai bună a dispozitivului.

Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi  

 (Se aplică pentru tările membre ale Uniunii Europene și  pentru alte tări

europene cu sisteme de colectare separată) 

 Acest  simbol  aplicat  pe  produs sau  pe  ambalajul  acestuia  indică  faptul  că  acest

produs nu trebuie tratat că un deșeu menajer.  

 El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.  

 Asigurandu-va că acest produs este dezafectat în mod corect veți ajuta la prevenirea

posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane.  

 Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor natural. 
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