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Hard disk i jashtëm
Manual Përdorimi

ˋ Mund mos të përdorni këtë njësi nëse është lidhur me pajisje me anë të
USB gllavinës. Nëse kjo ndodh, lidheni njësinë drejtë me USB portin e
pajisjes.
Mos
vendosni USB kordon të gabuar me njësinë që mund të dëmtojë prizën.
ˎ
ˎ Mos e largoni njësinë nga pajisja gjatë regjistrimit, leximit ose fshirjes së të
dhënave. Mos e goditni, përkulni, rënie, i lagësht, apo të aplikoni forcë të
tepruar të kësaj njësie.Nëse e bëni, mund të dëmtoni të dhënat.
ˎ Nëse njësia e ende është lidhur me kompjuterin në situatat vijuese,
kompjuteri mund mos të punojë mirë.
ˋ Kur të filloni ose ri-filloni kompjuterin.
ˋ Kur kompjuteri kalon në gjuhë ose hibernacion, ose kthehet nga njëra.
Largoni këtë njësi nga kompjuteri para se të bëni këto hapa.
ˎ Garancia e produktit është kufizuar vetëm në Diskun e Jashtëm, kur përdoret
normalisht në pajtim me këto udhëzime përdorimi dhe me aksesorët që
ishin përfshirë në këtë njësi në situata të theksuara ose rekomanduara
për sistemin. Shërbimet e situata nga Kompania, si mbështetje të rrjetit
gjithashtu janë të nënshkruar me këto kufizime.

Përdorimi i kësaj njësie

ˎ Kjo njësi nuk ka specifikim për mbrojtje nga pluhuri, uji ose
spërkatja.
ˎ Mos përdorni ose ruani njësinë në vendet vijuese. Nëse e përdorni, mund
të shkaktoni defekt të pajisjes.
ˋ Dikur tepër ngrohtë, ftohtë ose me lagështi.
Mos e kini kurrë njësinë të ekspozuar në temperatura të larta si dritë
dielli direkt, afër ngrohëses ose brenda makinë gjatë verës. Nëse po,
mund të shkaktoni njësisë defekt ose të humb formën.
Vende
me shtypje të ultë (3.000 m ose më lartë të nivelit mbidetar ose
ˋ
0.5 atmosfera ose më pak).
ˋ Kur ka fusha të fuqishme magnetike ose rrezatim.
ˋ Vende të nënshtruar në dridhje ose zhurmë ose në sipërfaqe të paqetë
ˋ Në vend keq të ajrosur.
ˋ Në vend me pluhur ose me lagështi.

Temperatura e lartë e kësaj njësie

HD-E Series HD-S Series

Kur te përdorni këtë njësi, shtëpiza bëhet e ngrohtë. Kjo nuk është defekt.
Varësisht nga statusi i përdorimit, temperatura mund të ngritët deri më
40 °C ose më shumë. Nëse e prekni kohë të gjatë mund të shkaktojë djegie me
temperaturë të ulët.

Softueri i dhënë

ˎ Nëse krijoni pjesë të mbrojtur me fjalëkalim me softuerin, kjo njësi nuk
mund të përdore me pajisje tjetër përveç me kompjuter.
ˎ Efekti i softuerit për shpejtësi dallon varësisht nga kushtet (madhësia ose
numri i skedarëve të transferuar, specifikimet e kompjuterit, etj.)

© 2013 Sony Corporation

Largimi i njësisë nga
kompjuteri

Në këtë pjesë, përshkruajnë procedurën e largimit të njësisë nga kompjuteri
deri sa kompjuteri është kyçur.



Përdoruesit e Windows

1 Kliko

(Windows 8/Windows 7/Windows Vista) ose
(Windows XP) në pjesën e njoftimit në fund të pjesës së
poshtme të desktopit.
Pajisjet aktuale të lidhur me kompjuter paraqitet në ekran.

2 Kliko në njësinë.
3 Prit deri sa mesazhi “Safe to Remove Hardware” paraqitet

2

dhe kliko[OK].

1

Nëse përdorni Windows 8/Windows 7/Windows XP, nuk duhet të
klikoni [OK].

4 Largoni USB kordonin nga kompjuteri.
Mac OS përdoruesit

1 Tërhiqe dhe lësho ikonën e njësisë në [Trash].
2 Largoni USB kordonin nga kompjuteri.

Shenjat dalluese



ˎ Handycam është shenjë e regjistruar e Sony Corporation.
ˎ PlayStation është shenjë e regjistruar e Sony Computer Entertainment Inc.
PS3 është shenjë e Sony Computer Entertainment Inc.
ˎ Microsoft, Windows, dhe Windows Vista janë ose shenja të regjitruara ose
shenja të Microsoft Corporation të Shteteve të Bashkuara në ShBA dhe
vende tjera.
ˎ Mac OS është shenjë e regjistruar e Apple Inc. në SHBA dhe vende
tjera..
Gjithë emrat tjerë të prodhimeve të përmendura këtu mund të jenë shenja
dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse.
Veç asaj, ™ dhe ® nuk janë në përmendura.
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Ueb faqja për mbështetje

Për më tepër detaje mbi njësinë, vizitoni ueb faqen për mbështetje.
http://www.sony.net/hdd/
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4
Shqip

Pajisje për incizim të të dhënave

Në fillim lexoni këtë

ˎ Për detaje mbi udhëzimet për përdorim, shikoni “Manualin e Përdorimit,
pdf” në këtë njësi.
ˎ Shikoni figurën  për metodën e lidhjes.
ˎ Kur të përdorni këtë njësi me pajisje audio-vizuale, shikoni edhe manualin e
përdorimit të pajisjes audio vizuale.
[HD-E/HD-S modeli]
Kjo njësi niset në NTFS format.
ˎ Për të përdorur këtë njësi me pajisje audio-vizuale ose kompjuter
në kombinim me pajisje audio-vizuale, niseni këtë njësi
paraprakisht me pajisjen tuaj audio-vizuale ose softuerin e
dhënë “FAT32 Formatter” në kompjuter.
ˎ Për të përdorur këtë njësi me PS3™ (PlayStation® 3) sistem, niseni
këtë njësi paraprakisht me softuerin e dhënë “FAT32 Formatter”
në kompjuter. (Për detaje, shikoni manualin e përdorimit të PS3™
sistemit.)
[HD-EU model ( “AV Link” modeli)]
Kjo njësi niset në FAT32 format.
ˎ Për ruajtur skedarë në këtë njësi, skedari nuk duhet të tejkalojë 4GB.
ˎ Për të përdorur këtë njësi me PS3™ (PlayStation® 3) sistem,
shikoni manualin e përdorimit të PS3™ sistemit për përmbajtje.
ˎ Për të incizuar nga pajisje audio-vizuale në njësi, ndoshta duhet të
niseni ose regjistroni njësinë me pajisjen audio-vizuale. Nëse e
bëni këtë, do të formatoni njësinë në formatin e njësisë audiovizuale kështu që nuk do të mund të përdorni njësinë me
kompjuter ose pajisje tjetër audio-vizuale.

Kujdes

Nisja ose regjistrimi i kësaj njësie do të fshijë GJITHA të dhënat e
regjistruar.

 Përdorimi i Hard Diskut të jashtëm me
Handycam® video kamerë
(DIRECT COPY)
(vetëm “AV Link” modeli (HD-EU))
* Procedura mund të dallojë varësisht nga modeli.

1 Lidheni AC karrikuesin dhe kordonin e rrymës (kryesorin)
2
3
4

me DC IN kyçësen e video kamerës dhe në prizë muri
(prizë).
Lidhni USB kordonin e dhënë me këtë njësi.
Zgjidhni kabëll përshtatës USB që i përshtatet
videokamera tuaj, dhe të lidheni atë me kabllo USB.
Lidheni USB kodonin e dhënë me (USB) kyçësen e
video kamerës..

Kur [Create a new Image Database File.] menyja paraqitet, prekeni
[YES].
Shënim
Lidhja e gabuar kabëll përshtatës USB në portin USB mund të dëmtojë
port.

5 Prekeni [Copy.] në ekranin e video kamerës.

Videot dhe fotografitë në median e brendshme të incizimit të video kamerës që
nuk janë ruajtur në këtë njësi akoma mund të ruhen në njësinë e jashtme.
Kjo meny paraqitet vetëm ku ka pamje të reja të incizuar.
ˎ•

6 Pasi të përfundojë veprimi, prekeni
ekranin e video kamerës.

në

Për më tepër detaje, shikoni manualin e përdorimit të video
kamerës tuaj.

Softueri

ˎ Softueri është i ngarkuar paraprakisht në këtë njësi.
ˎ Ky softuer është për përdoruesit e Windows.
ˎ Ju duhen privilegje administratori për të instaluar softuerin.

Shënime mbi përdorimin

Kjo njësi është instrument preciz. Të dhënat e ruajtura mund të humben nga
ndalimi i përnjëhershëm. Si parandalim nga kjo, prej kohe në kohë ruani të
dhënat e këtij disku në ndonjë vend tjetër. Sony nuk do të riparojë, rikthejë
ose kopjojë përmbajtjet e dhëna në asnjë situatë.
Përveç, Sony nuk mund të mbahet përgjegjës për dëmtim ose humbje të të
dhënave për ndonjë arsye përkatëse.
ˎ Kini parasysh këto më poshtë kur përdorni USB pajisje gjatë lidhjes me këtë
pajisje.
ˋ Shpejtësia e transferimit të njësisë mund të zvogëlohet.

