
1

SPD5121
SPD5125
SPD5130

Výrobok je určený pre použitie na Slovensku.

Externý pevný disk

Návod na obsluhu



2

Obsah
Čo sa nachádza v balení? ................................................................................ 3

Ako pripojiť tento externý pevný disk k vášmu systému? ........................... 4
Dôležitá poznámka ..................................................................................................... 4

Ako bezpečne odpojiť a vypnúť zariadenie 
pomocou tlačidla Safe-Shutdown? ................................................................. 5

Ako použiť tlačidlo Safe-Shutdown? ........................................................................... 5
(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia) ............................................................ 5
Ako bezpečne odpojiť zariadenie bez použitia tlačidla Safe-Shutdown? ................... 5

Ako vykonať zálohu dát pomocou tlačidla  ................................................... 6

One-Click Back-Up? ......................................................................................... 6
(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia) ............................................................ 6

Ako vrátiť naspäť zálohované dáta? ............................................................ 10

Informácie o záruke, ochrane životného prostredia a bezpečnosti .......... 13
Ako je možné nájsť informácie o záruke? ................................................................. 13
Likvidácia vášho starého zariadenia ......................................................................... 13
Technické údaje ........................................................................................................ 14

Dôležitá poznámka

Pre použitie tlačidla One-Click Back-Up a tlačidla Safe-Shutdown
(pracujú len prostredníctvom USB pripojenia), najskôr nainštalujte Nero 
BackItUp softvér. Pre inštrukcie o inštalácii a viac informácií, si pozrite stranu 
5-6.

Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú 
odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné 
žiarenie alebo nekorektné fungovanie prístroja.
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Čo sa nachádza v balení?
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Ako pripojiť tento externý pevný disk k vášmu 
systému?

1

2

Zasuňte Sieťový adaptér (C) a Sieťovú šnúru (D) 
dohromady a pripojte ich k externému pevnému disku a
sieťovej zásuvke.

-  Pre USB: Pripojte USB kábel (E) k vášmu externému 
pevnému disku. Pripojte jednú stranu USB kábla k 
voľnému USB portu na vašom počítači.

-  Pre eSATA: Pripojte eSATA kábel (F) k eSATA portu 
externého disku. Pripojte druhú stranu eSATA kábla k 
voľnému eSATA portu na vašom počítači.

Ikona mechaniky, Philips External Hard Disk, sa zobrazí vo Windows Explorer 
a malo by sa rozsvietiť modré svetlo. (Počítač niekedy vyžaduje potrebu 
reštartovania skôr, ako budete môcť používať nový hardvér).

Váš pevný disk je teraz pripravený na použitie a môžete si uložiť a kopírovať dáta 
do mechaniky jednoduchým presunom súborov a adresárov do mechaniky, presne 
tak, ako keď používate váš interný pevný disk.

Dôležitá poznámka

Pre použitie tlačidla One-Click Back-Up a tlačidla Safe-Shutdown
(pracujú len prostredníctvom USB pripojenia), najskôr nainštalujte Nero 
BackItUp softvér. Pre inštrukcie o inštalácii a viac informácií, si pozrite stranu 
5-6.
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Ako bezpečne odpojiť a vypnúť zariadenie 
pomocou tlačidla Safe-Shutdown?

Ako použiť tlačidlo Safe-Shutdown?
(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia)

Softvér Nero, ktorý je dodávaný spolu s týmto zariadením, musí byť nainštalovaný z 
dôvodu aktivácie funkčnosti Safe-Shutdown.
Pre inštaláciu Nero BackItUp, vložte Nero inštalačný CD, počkajte kým sa zobrazí 
okno a zvoľte Nero zo zoznamu možností.
Keď sa nezobrazí toto okno na monitore, kliknite na súbor Setup.exe na CD vo 
Windows Explorer, čím spustíte samotnú inštaláciu.

1  Zatvorte prosím Windows Explorer a Nero BackItUp.

2  Stlačte tlačidlo Safe-Shutdown .

3  Počkajte dovtedy, pokiaľ modré svetlo na prednom paneli pevného disku 
neprestane svietiť.

4  Teraz môžete bezpečne odpojiť pevný disk od vášho počítača.

Ako bezpečne odpojiť zariadenie bez použitia tlačidla 
Safe-Shutdown?

1  Dvakrát kliknite na ikonu Safely Remove Hardware 
  v paneli úloh v pravej dolnej časti obrazovky.

2  V okne ktoré sa zobrazí, zvoľte názov zariadenia, ktoré chcete odpojiť, potom 
kliknite na tlačidlo Stop.

3  Keď sa zobrazí okno Stop a hardware device, uistite sa či je zobrazená 
správna informácia a potom kliknite na tlačidlo OK.

4  Keď sa zobrazí správa Safe to remove hardware, odpojte mechaniku od USB 
portu vášho počítača.
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Ako vykonať zálohu dát pomocou tlačidla 
One-Click Back-Up?

(Pracuje len prostredníctvom USB pripojenia)

Softvér Nero, ktorý je dodávaný spolu s týmto zariadením, musí byť nainštalovaný z 
dôvodu aktivácie funkčnosti One-Click Back-Up.
Pre inštaláciu Nero BackItUp, vložte Nero inštalačný CD, počkajte kým sa zobrazí 
okno a zvoľte Nero zo zoznamu možností.
Keď sa nezobrazí toto okno na monitore, kliknite na súbor Setup.exe na CD vo 
Windows Explorer, čím spustíte samotnú inštaláciu.

Ak stlačíte tlačidlo One-Click Back-Up  prvýkrát po inštalácii softvéru 
Nero, zobrazí sa nasledujúce okno:

1  Kliknutím na tlačidlo Next spustite Job Wizard (sprievodcu).
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2  Kliknite na tlačidlo Next pre výber súborov, ktorých zálohu chcete vykonať.

3  Zvoľte súbory a adresáre, ktoré chcete zálohovať a kliknite na tlačidlo Next.
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4  Zvoľte „Philips External Hard Disk“ ako cieľ pomocou funkcie rolovania smerom 
dole, potom kliknite na tlačidlo Next.

5  Na vykonanie úlohy len pomocou tlačidla One-Click Back-Up, zvoľte typ úlohy 
„Job type“ Once pomocou funkcie rolovania smerom dole.
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4  Toto okno vám poskytuje prehľad úloh, ktoré ste pridali. Kliknutím na tlačidlo 
Finish zatvoríte sprievodcu.

Keď nabudúce stlačíte tlačidlo One-Click Back-Up, funkcia zálohy sa spustí 
automaticky.

Pozrite si www.nero.com pre dodatočné informácie týkajúce sa Nero BackItUp
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Ako vrátiť naspäť zálohované dáta?

1  Spustite softvér Nero BackItUp.
  Keď sa otvorí hlavné okno Nero BackItUp, kliknite na tlačidlo Restore back-up.

2  Zvoľte zdroj súboru a trasu obnovenia dát.
  Kliknite na tlačidlo Next.



11

3  Kliknite na tlačidlo Next.

4  Kliknite na tlačidlo Next.
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5  Kliknutím na tlačidlo Restore zatvoríte sprievodcu. Teraz máte úspešne vrátené 
vaše zálohované údaje na ich pôvodné miesto.

Pozrite si www.nero.com pre dodatočné informácie týkajúce sa Nero BackItUp
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Informácie o záruke, ochrane životného prostredia 
a bezpečnosti

Ako je možné nájsť informácie o záruke?

Dodatočné informácie týkajúce sa záruky sú k dispozícii v adresári „Philips 
Warranty“ na disku so softvérom Nero.
Na otvorenie týchto súborov budete potrebovať softvér Adobe Reader. Ak ho 
nemáte, môžete si ho stiahnuť bezplatne na www.adobe.com.

Záručné práva Philips nemusia platiť ak je škoda spôsobená nehodami, nárazom, 
nesprávnym používaním alebo nedbanlivosťou.

„Výroba nepovolených kópií materiálu chráneného proti kopírovaniu vrátane 
počítačových programov, súborov, vysielania a zvukových nahrávok, môže byť 
porušením autorských práv a znamenať trestný čin. Toto zariadenie by nemalo byť 
používané na takéto účely“.

WEEE označenie: „Informácia pre spotrebiteľa“.
Likvidácia vášho starého zariadenia

Vaše zariadenie je vyvinuté a vyrobené s materiálov a komponentov vysokej kvality,
ktoré môžu byť recyklované a opätovne použité. Informujte sa prosím o miestnom 
systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické výrobky, vrátane tých, 
ktoré sú označené symbolom prečiarknutého odpadkového koša. Konajte prosím 
v súlade s vašimi miestnymi predpismi a nevyhadzujte vaše staré zariadenia s 
bežným domovým odpadom.

VAROVANIE
Plastové obaly môžu byť nebezpečné
Aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenia, uchovávajte tento obal mimo dosahu 
malých detí.

Aj napriek tomu, že tento výrobok bol vyvinutý s maximálnou snahou o dlhodobý 
výkon, Philips odporúča manipulovať s elektronikou s opatrne: Vyhnite sa kontaktu 
zariadenia s vodou, nevystavujte ho extrémnym úderom.

Uistite sa prosím, či ste umiestnili zariadenie v dobre vetranom prostredí, na 
zaistenie najdlhšej možnej životnosti a optimálnej prevádzky.
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Spoločnosť Philips neposkytuje žiadne služby obnovenia dát a za žiadnych 
okolností nemôže byť zodpovedná za stratu dát. Len zákazník je zodpovedný za 
zálohovanie všetkých dát, uložených na Philips disku. Všetky dáta budú vymazané 
v prípade odovzdania výrobku do servisného strediska Philips za účelom opravy.

Technické údaje

Kapacita   V závislosti na modele
Rozhranie   Hi-Speed USB 2.0 a eSATA
Rýchlosť presunu  USB 2.0 480 Mb/s, eSATA 2400 Mb/s
Rotačná rýchlosť   7200 rpm
Záložná pamäť   V závislosti na modele
Systémové požiadavky  USB 1.1 (USB 2.0 pre max. rýchlosť presunu)
       Windows 2000,Windows XP, Vista

Dodatočné informácie sú dostupné na našej webovej stránke:
www.philips.com/support

www.philips.com/storage
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