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CZ

Důležitá poznámka
Pokud počítač nerozpozná pevný disk (některé počítače neposkytují 
dostatečný výkon pro napájení po sběrnici), doporučujeme použít přiložený USB 
napájecí kabel. Další informace a návod naleznete na str. 4.

Jak získat informace o záruce? 
Prostudujte si složku se záručními podmínkami Philips (Philips warranty) na 
pevném disku nebo nahlédněte na stránky www.philips.com/welcome.
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CZ

A: Externí pevný disk B: Mini USB kabel

Welcome/Bienvenue

Quick Start Guide
Guide de démarrage

1
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External hard disk

Disque dur externeFR

EN

Connect
Connexion

Enjoy
Apprécier

SPE2000
SPE2005
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SPE2015
SPE2020

C: Průvodce rychlým startem D: Napájecí kabel USB

Obsah balení
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CZ Jak připojit externí disk k systému?

Připojte USB kabel k pevnému disku a do volného 
portu USB na počítači.
V Průzkumníku Windows se objeví nová ikona disku, 
Philips External Hard Disk, a rozsvítí se modrá 
kontrolka. (Někdy je nutné počítač před použitím 
nového hardware restartovat.)

Pokud operační systém Windows nerozpozná pevný 
disk (některé počítače nebo laptopy neposkytují 
dostatečný výkon pro napájení po USB), připojte 
přiložený přídavný USB napájecí kabel (D) do volného 
portu USB počítače.

Jak bezpečně odpojit?

1 Poklepejte na ikonu Bezpečně odebrat hardware v hlavním 
panelu v pravém dolním rohu obrazovky.

� V zobrazeném okně vyberte název zařízení, které chcete odpojit, a klepněte na 
tlačítko Zastavit.

3 Po zobrazení okna Zastavit hardwarové zařízení ověřte, zda se zobrazuje 
správná informace, a klepněte na tlačítko OK.

4 Po zobrazení okna Nyní lze hardware bezpečně odebrat odpojte disk z USB 
portu.

1

2
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CZPoužití programu

Program CoSoSys Carry it Easy umožňuje chránit vaše soubory heslem.
Program spustíte poklepáním na soubor CarryitEasy.exe v ikoně pevného disku 
v Průzkumníku Windows. Při použití sledujte instrukce na monitoru.

Další informace a instrukce naleznete v návodu Carry it Easy ve složce „Manuals“ na 
pevném disku.

Instalace v počítači Mac

Pevný disk je předem konfigurován pro Windows 2000,Windows XP a Windows Vista 
se souborovým systémem NTFS. Pro Mac je nutné přeformátovat pevný disk na FAT32.
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CZ Záruka, životní prostředí a bezpečnost

Jak získat informace o záruce?
Prostudujte si složku se záručními podmínkami Philips (Philips warranty) na pevném 
disku nebo nahlédněte na stránky www.philips.com/welcome.
Pro otevření těchto souborů budete potřebovat program Adobe Reader.
Pokud nemáte program Adobe Reader, stáhněte si jej ze stránek www.adobe.com.

Záruka Philips se nevztahuje na poškození způsobená nehodami, nárazy, nesprávným 
použitím ani nedbalostí.

Buďte odpovědní
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.“

Označení WEEE: „Informace pro zákazníka“.

Likvidace nepotřebného výrobku
Tento výrobek byl navržen a proveden z vysoce kvalitních materiálů a dílů, které 
je možno recyklovat a znovu použít. Informujte se, prosíme, o místním systému 
odděleného sběru elektrického a elektronického odpadu včetně toho, který je označen 
uvedeným symbolem přeškrtnuté popelnice. Při likvidaci nepotřebného výrobku 
postupujte podle místních předpisů a nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ
Plastikové sáčky mohou být nebezpečné.
Chraňte tyto sáčky a obaly před dětmi, hrozí nebezpečí udušení.

Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby poskytl maximální dlouhodobý užitek. 
Philips naléhavě doporučuje správné zacházení s elektronickými zařízeními:
Zabraňte kontaktu výrobku s kapalinami a jeho mechanickému namáhání.
Výrobek používejte na místě dobře větraném, prodloužíte tak jeho životnost 
a dosáhnete optimálního výkonu.
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CZ
Technické údaje
Technické údaje:
Rozhraní Hi-Speed USB 2.0
Přenosová rychlost 480 Mb/s
Otáčky disku 5400 min-1
Vyrovnávací paměť 8 MB
Požadavky na systém USB1.1 (USB 2.0 pro max. přenosovou rychlost)
 Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Interaktivní Help a podpora:
www.philips.com/welcome

Aktualizace programového vybavení a často kladné otázky:
www.philips.com/storageupdates
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Poznámky
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Technické údaje se mohou změnit bez upozornění.
Všechny uvedené rozměry jsou přibližné.

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce, kopírování, použití, modifikace, půjčování, pronájem, veřejné použití, překlad a/nebo 

šíření celého návodu nebo jeho částí je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Philips Electronics N.V.
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