2,5" SSD/HDD muhafazası,
SATA I-III - USB 3.0

Hızlı Kurulum Kılavuzu
DA-71105-1

 Ürünü kullanmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU
okumanız mutlaka önerilir!

TANITIM

Harici DIGITUS SSD/HDD sabit disk kasası ile SSD/HDD
cihazınızı modern ve şık bir muhafaza içinde
kullanabilirsiniz. Basit kullanım imkânı 2,5" SATA I-III
SSD/HDD cihazını (9,5 veya 7,0 mm) hızlı bir şekilde
takmanıza olanak tanır. İnce, birinci sınıf alüminyum
muhafaza, verilerinizi rahatça taşımanızı ve verilerinize
her yerden hızlı bir şekilde erişmenizi mümkün kılar. Güç
kaynağı USB bağlantı noktası üzerinden sağlandığı için ek
güç adaptörü gerekmez.

ÖZELLİKLER

 9,5 mm veya 7,0 mm yüksekliğinde SATA I-III
SSD/HDD cihazlarını destekler
 2 TB'a kadar kapasite desteği
 5 Gb/sn'ye kadar USB 3.0 veri aktarım hızı
 Çalışırken takıp çıkarmayı destekler, tak ve kullan
özelliği vardır
 Şık alüminyum muhafaza
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PAKET İÇERİĞİ






2,5" SSD/HDD muhafaza, SATA I-III - USB 3.0
Tornavida
Vidalar
USB 3.0 kablosu
Hızlı Kurulum Kılavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER
HDD Boyutu
Dahili Arayüz
Harici Arayüz
Veri Aktarım Hızı
İşletim Sistemi
Desteği
Çalışma Gerilimi
Çalışma Akımı
Ortam Sıcaklığı
Ortam Nem Oranı

2,5”
SATAI/II/III
USB 3.0 MicroB
Tam hız (12 mb/sn) /
Yüksek hız (480 mb/sn) /
Süper hız (5 gb/sn) desteği
Windows 2000 / 2003 / XP /
Vista / 7 / 8.1 / 10 / 11
USB üzerinden 5 V
900 mA
10-50 °C
%8-90
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GÜVENLİK UYARISI ve BİLGİLENDİRME

 Cihazı her zaman sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin.
Cihaz düşerse hasar görebilir.
 Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı veya
sıcaklığın yüksek olduğu yerlere koymayın. Aksi
hâlde cihaz zarar görebilir veya ortalama kullanım
ömrü kısalabilir.
 Radyatör veya diğer ısı üreten cihazlar gibi ısı
kaynaklarının yakınına koymayın.
 Cihazı yağmura, suya, ıslaklığa veya yüksek neme
maruz bırakmayın.
 Banyoya veya mutfağa lavabonun yanına koymayın;
su ile doğrudan temas etmemesine dikkat edin.
 Ürünümüzü ilk kes kullanmadan önce lütfen
verilerinizi yedekleyin.
 Her durumda, veri kaybına dair sorumluluk,
verilerin mevcut yedek kopyalardan geri yüklenmesi
için gereken çaba ile sınırlıdır.

KURULUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yan paneli çıkarın
HDD'yi PCB'ye takın
PCB'ye takılı HDD'yi muhafazaya yerleştirin
Vidaları muhafazaya takın
USB kablosunu takın
Muhafazayı bilgisayara bağlayın
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Sabit Disk Bölmesi

1. USB 3.0 cihazı bilgisayara bağlayın
2. Bilgisayar cihazı algıladığında “START” (BAŞLAT)
=> ”CONFIGURATION” (YAPILANDIRMA) => ”PANEL”
(PANEL) => ”MENAGEMENT TOOL” (YÖNETİM ARACI)
=> ”COMPUTER MANAGEMENT” (BİLGİSAYAR
YÖNETİMİ) seçeneklerine tıklayın
3. Pencerenin açılmasını bekleyin; ardından sabit diski
sağdaki listede görebilirsiniz.
4. Listede USB hard diski bulabilirsiniz.
5. Pencerenin durum alanına sağ tıklayın ve istemleri
takip edin.

USB 3.0 Muhafazanın düzgün kullanımı
Bağlantılar

Cihazı bilgisayarın USB bağlantı noktasına taktıktan bir
süre sonra “bilgisayarım” ekranında bir USB sabit disk
simgesinin belirdiğini görebilirsiniz.

Bağlantıyı Kesme

1. Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8.1/10/11 işletim
sistemlerinde ilk olarak durum alanının sağındaki
"çalışırken tak-çıkar" simgesine tıklayın, iletişim
kutusunda USB sabit diski seçin ve sol tıklayın.
2. “Donanımı çıkarmak güvenli” yazan iletişim
kutusunun belirmesini bekleyin, ardından USB sabit
diski çıkarabilirsiniz.
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Sorun Giderme

Normal çalışan bir bilgisayarda USB sabit diski
bulamamanız durumunda lütfen “MY COMPUTER”
(BİLGİSAYARIM) =>”CONTROL PANEL” (DENETİM
MASASI) => ”SYSTEM” (SİSTEM) => ”EQUIPMENT
MANAGER” (AYGIT YÖNETİCİSİ) seçeneklerine
tıklayarak “evrensel seri veri yolu denetleyicileri”
adında bir madde olup olmadığına bakın. Bu madde
yoksa bilgisayarı yeniden başlatın; CMOS ayarına girin
ve “CHIPSET FEATURES SETUP” veya “INTEGRATED
PERIPHERALS” kısmında “ON CHIP USB”yi “ENABLED”
olarak ayarlayın.

Assmann Electronic GmbH, işbu belgeyle Uygunluk Beyanının
sevkiyat içeriğine dâhil olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı
eksikse aşağıdaki belirtilen üretici adresinden postayla isteyebilirsiniz.
www.assmann.com
ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Almanya
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