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Canyon zunanji USB disk 

Katka navodila za uporabo 

 

 

UVOD 

Zunanji disk USB 2.0 je prenosni disk za shranjevanje s hitrim vmesnikom USB 2.0 (Universal 

Serial Bus 2.0) in služi za dodatni prostor za shranjevanje. 

 

Opozorilo: 

Da lahko dosežete hitrost USB 2.0, mora vaš računalnik imeti računalniško kartico ali vmesnik 

za dodatne vhode, ki podpira USB 2.0. Naprava bo samodejno zaznala hitrost vašega priključka 

USB in ga prilagodila med hitrostjo USB 1.0 in hitrostjo USB 2.0. 

 

Vsebina: 
Paket zunanjega diska 3.5” USB 2.0 HDD vsebuje: 

* zunanji disk USB 2.0 HDD,   

* CD za namestitev, priročnik in navodila za uporabo, 

* kabel USB in napajalni kabel,   

* zunanji napajalni adapter 30 W, 

* programska oprema za izdelavo varnostnih kopij, 

* plastični podstavek. 

 

ZAHTEVE SISTEMA 

Strojna oprema: 

Prenosni ali stacionarni računalnik, ki ima proste priključke USB. 

Operacijski sistem: 

Win 98 SE, Win-me, Win 2000, Win XP, Mac OS 8.6 ali novejše različice. 

 

NAMESTITEV STROJNE OPREME 
Korak 1:  
Zaženite operacijski sistem računalnika.  

Prepričajte se, da je gonilnik za priključek USB  nameščen in je na voljo v operacijskem sistemu. 

Korak 2:  
USB 2.0 HDD priključite na adapter za električno omrežje in ga vključite.  

USB 2.0 HDD in računalnik povežite s kablom USB.  

USB 2.0 HDD se bo vključil in indikator za vklop bo zasvetil. 

 

NAMESTITEV GONILNIKOV 

Windows 98 SE 

Ko boste na računalniku z operacijskim sistemom WIN 98 SE prvič uporabili zunanji disk USB 

2.0 HDD, morate s CD-ja za namestitev USB 2.0 zagnati datoteko [SETUP.EXE]. 
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Windows Me / 2000 / XP 

V operacijskih sistemih WIN Me / 2000 / XP zunanji disk USB 2.0 HDD podpira naprava za 

masovno shranjevanje (Mass Storage Device). Ni vam treba nameščati nobenih dodatnih 

gonilnikov.  

 

Mac OS 

V operacijskem sistemu Mac OS je USB 2.0 HDD podprt s programsko opremo Mass Storage 

Support 1.3.5. 

Mac OS 8.6 

Če uporabljate operacijski sistem Mac OS 8.6, morate namestiti programsko opremo Mass 

Storage Support 1.3.5. USB Mass Storage Support 1.3.5 lahko dobite na spletnih straneh za 

nadgradnjo programske opreme podjetja Apple: http://www.apple.com/support. 

Mac OS 9.0 ali novejši 

Pri Mac OS 9.0 ali novejših različicah vam te programske opreme ni treba namestiti. 

 

UPORABA TRDEGA DISKA USB 2.0 

Ko boste opremo namestili, lahko USB 2.0 HDD priključite ali odstranite z računalnika, brez da 

bi računalnik izključili. Pri odstranjevanju zunanje strojne opreme upoštevajte navodila 

posameznega operacijskega sistema. Podrobnejša navodila poiščite v priročniku za uporabo. 

OPOZORILO: kadar kopirate datoteke na napravo ali iz nje ali kadar uporabljate datoteke 

ali aplikacije, ki so shranjene na zunanjem disku, nikoli ne odstranite zunanjega diska 

USB 2.0 HDD iz priključka USB ali HUB na računalniku. NA TA NAČIN LAHKO IZGUBITE 

PODATKE. 

 

DELJENJE ZUNANJEGA DISKA USB NA PARTICIJE 

Pri razdeljevanju zunanjega diska USB 2.0 na particije sledite navodilom vsakega 

poseznega OS za deljenje diska na particije. 

Podrobnejša navodila poiščite v priročniku za uporabo OS. 

 


