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�

CZ

Důležité upozornění
Před prvním použitím tlačítka One-Click Back-Up nejprve aktivujte 
program Carry it Easy (pouze jednou) klepnutím na soubor CarryitEasy.exe na 
pevném disku. Návod a další informace naleznete na str. 5.

Pokud počítač nerozpozná pevný disk (některé počítače neposkytují 
dostatečný výkon napájení po sběrnici), doporučujeme použití přiloženého 
Y‑kabelu. Návod a další informace naleznete na str. 4.
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CZ

A : Externí pevný disk

C : Průvodce rychlým startem

B : Y-kabel

Obsah balení

Philips SPD5220CC CZ.indd   3 25.2.2008   18:00:10



4

CZ Jak připojím tento externí disk k počítači?

Uvolněte kabel USB ovinutý kolem disku a připojte 
do volné zásuvky USB počítače.
V Průzkumníku Windows se zobrazí ikona disku, 
Philips External Hard Disk. (V některých případech 
může být před použitím nového hardware nutné 
počítač restartovat.)

Pokud počítač nerozpozná pevný disk (některé 
počítače neposkytují dostatečný výkon napájení po 
sběrnici), doporučujeme použití přiloženého Y‑kabelu. 
Připojte Y‑kabel k USB kabelu z disku a opačné 2 
zástrčky kabelu připojte do volných portů USB na 
počítači. Černá zástrčka zprostředkuje přenos dat 
a napájení, šedá slouží pouze k přídavnému napájení.

Jak jej bezpečně odpojím?

1 Poklepejte na ikonu Safely Remove Hardware (Bezpečné 
odebrání hardware) na hlavním panelu v pravém dolním rohu 
obrazovky.

� V zobrazeném okně vyberte název zařízení, které chcete odpojit, a klepněte na 
tlačítko Stop (Ukončit).

3 Po zobrazení okna Stop a hardware device (Bezpečně odebrat zařízení) se 
ujistěte, že se zobrazuje správná informace, a klepněte na tlačítko OK.

4 Po zobrazení zprávy Safe to remove hardware (Zařízení ... lze nyní bezpečně 
odebrat) odpojte pevný disk z USB portu počítače.

1

2
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CZK čemu je tlačítko One‑Click Back‑Up?

Pouze pro Windows, tato funkce nepracuje s počítači Mac.

Tlačítko One‑Click Back‑Up vám umožňuje udržovat neustálou synchronizaci či 
zálohovat soubory s programem CoSoSys Carry it Easy. Program spustíte poklepáním 
na soubor CarryitEasy.exe na pevném disku v Průzkumníku Windows. Postupujte podle 
pokynů na obrazovce.

Ve složce Manuals na disku naleznete návod k programu Carry it Easy, obsahující další 
instrukce a informace.

Instalace v systémech Mac, Windows 98SE 
a Windows ME

Pevný disk je předem nakonfigurován pro Windows 2000 a Windows XP ve formátu 
NTFS. Pro použití s počítači Mac a v OS Windows 98SE a Windows ME je nutné pevný 
disk přeformátovat do FAT32.
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CZ Záruka, životní prostředí a bezpečnost

Kde naleznu informace o záruce?
Nahlédněte do složky Philips warranty na pevném disku nebo navštivte stránky
www.philips.com/support 
K otevření těchto souborů je nutný Adobe Reader. Pokud nemáte program Adobe 
Reader, můžete jej zdarma stáhnout z www.adobe.com.

Záruku Philips nelze uplatnit v případě poškození výrobku nehodou, pádem, 
opotřebením nebo zneužitím.

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

„Vytváření neautorizovaných kopií materiálů chráněných autorským právem, včetně 
počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může být porušením 
autorských práv a zakládat podstatu trestného činu. Tento výrobek nesmí být použit 
k těmto ani podobným účelům.“

Značka WEEE: „Informace pro spotřebitele“.

Likvidace nepotřebného výrobku
Tento výrobek je navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které 
je možné recyklovat a znovu použít. Informujte se o systému odděleného sběru 
elektrického a elektronického odpadu ve vaší zemi a o významu uvedené značky 
přeškrtnuté popelnice. Při likvidaci nepotřebného výrobku postupujte podle místních 
předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ
Plastikové sáčky mohou být nebezpečné.
Malým dětem hrozí nebezpeční zadušení, udržujte výrobek, jeho části a obal mimo 
dosah dětí.

Tento výrobek byl navržen s ohledem na dlouhou životnost, společnost Philips vám 
přesto doporučuje jemné zacházení. Nevystavujte výrobek vodě a vlhkosti ani působení 
sil.
Výrobek používejte na místech s dobrým větráním, zajistíte mu tak dlouhou životnost 
a optimální pracovní podmínky.
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CZ
Technické údaje
Technické údaje:
Interface Hi‑Speed USB 2.0
Přenosová rychlost 480 Mb/s
Otáčky disku 5600 min‑1
Vyrovnávací paměť 8 MB
Systémové požadavky USB1.1 (USB 2.0 pro max. rychlost) 

Windows 2000,Windows XP

Další informace naleznete na našich stránkách:
www.philips.com/support

www.philips.com/storage
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Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, kopírování, použití, úpravy, zapůjčování a pronajímání, veřejné předvádění, 
překlad a/nebo vysílání celého nebo části tohoto návodu je zakázáno bez předchozího 

písemného souhlasu Philips Electronics N.V.
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