
 

USB flash pomnilnik 

CANYON USB 2.0 FLASH POMNILNIK 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

 
Opozorilo: Pred uporabo pomnilnika si preberite tudi originalna navodila, ki ste jih 

prejeli ob izdelku.  
  

Namestitev programske opreme 
 

Za operacijske sisteme Windows ME, 2000, XP ali Mac OS 9.0 ali več namestitev 

programske opreme ni potrebna. Namestitev je potrebna le pri Windows 98SE. 

 

Namestitev programske opreme za uporabnike Windows 98SE: 
 

1. Vstavite CD medij, ki ste ga prejeli ob nakupu. 

2. Dvojno kliknite na datoteko UstorageWin98Driver2.0.exe in sledite navodilom na 

zaslonu. 

3. Za namestitev programa kliknite »next« gumb, nato sledite navodilom na zaslonu. 

4. Kliknite »Yes« gumb za namestitev gonilnika. Nato sledite navodilom na zaslonu. 

5. Ko je namestitev zaključena, vstavite pomnilnik v USB priključek, pri tem uporabite 

priložen kable, če je to potrebno. 

6. Odstranite in ponovno vstavite pomnilnik. 

7. Sedaj lahko uporabljate USB pomnilnik. 

 

Varna odstranitev USB flash pomnilnika 

 

Uporabniki Windows 
 

1. Ko kliknete za ikono za odstranitev v opravilni vrstici, se pojavi novo okno. Izberite 

ga. 

2. Ko se pojavi obvestilo »The USB Disk G: device can now be safely removed from 

the system«, kliknite OK. Sedaj lahko varno odstranite USB pomnilnik iz USB 

priključka. 

 

Ko želite odstraniti pomnilnik, se prepričajte, da LED indikator ne utripa. V primeru, da LED 

indikator utripa, je operacija branje/zapisovanje med OS in pomnilnikom še aktivna. V tem 

primeru ne odstranjujte USB pomnilnika. V nasprotnem primeru lahko poškodujete podatke, 

datoteke ali celo pomnilnik. 

 

Uporabniki Mac 
 

Za varno odstranitev sledite naslednjim korakom: 

1. Povlecite ikono USB pomnilnika v »trash« ikono. 

2. Počakajte, da ikona USB pomnilnika izgine. 

3. Nato lahko odstranite pomnilnik. 

 

 



 

USB flash pomnilnik 

Odpravljanje težav 
 

Težava: Ikona USB pomnilnika se ne pojavi v opravilni vrstici, kako lahko torej odstranim 

USB pomnilnik. 

Rešitev: Če uporabljate Win98SE, se ikona ne pojavi. USB lahko odstranite takrat, ko LED 

indikator utripa počasi. Ali pa desno kliknite na ikono naprave, ki je prikazana v »My 

computer«. Izberite »Eject«. Nato lahko varno odstranite napravo. 

 

Vprašanje: Kaj je funkcija LED indikatorja? 

Odgovor: Ko USB flash pomnilnik vstavite v USB priključek in LED indikator zasveti, to 

pomeni, da je računalnik prepoznal USB pomnilnik. Ko se podatki prenašajo med 

računalnikom in pomnilnikom, LED indikator utripa hitro. 

 

Težava: Kaj lahko storim, če se pomnilnik se vidi v Windows Explorerju, potem ko je bil 

pomnilnik vstavljen v USB priključek? 

Rešitev: Najprej preverite, če ste namestili gonilnike, nato preverite »Device manager«, če se 

je »USB mass storage adapter« pojavil v »Universal serial bus controller«. Če ima rumeno 

oznako, ga odstranite in ponovno naložite gonilnike, če ni rumene oznake, ponovno zaženite 

vaš računalnik. 

 

 

 

 


