
OBUDOWA DYSKU 2,5 CALA SATA
MODEL: AK88F

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Dziękujemy za zakup obudowy dysku twardego komputera.

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 
i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa dysku 2,5" podłączana do komputera za 
pomocą interfejsu USB 2.0. Charakteryzuje się łatwym montażem i podłączeniem Plug
n Play. Nie wymaga sterowników w systemach Windows 98 i nowszych.
 
2. Instalacja dysku w obudowie

1. Wykręć 2 śrubki dostępne na bokach obudowy.
2. Zdejmij plastikową boczną ściankę obudowy.
3. Delikatnie wysuń płytkę elektroniczną z wnętrza obudowy.
4. Podłącz kabel zasilający i sygnałowy dysku do płytki elektronicznej
5. Połóż dysk na miejscu montażowym na płytce elektronicznej, dopasuj otwory 

montażowe i przykręć dysk do płytki za pomocą czterech śrubek dołączonych 
do zestawu.

6. Włóż płytkę z dyskiem z powrotem do obudowy zwracając uwagę na specjalne
nacięcia po wewnętrznej stronie obudowy pozycjonujące płytkę.

7. Zamocuj boczną ściankę obudowy i przykręć ją śrubkami.
8. Zapewnij stabilne i wolne od wibracji miejsce, w którym obudowa będzie 

pracować.

Podłącz obudowę dysku do komputera za pomocą kabla USB – system wykryje 
dysk automatycznie. Jeżeli słyszalne będzie uruchomienie i cicha praca dysku 
oznacza to, że wszystko zostało poprawnie podłączone. 

UWAGA: Najlepiej używać portów z tyłu obudowy komputera!

3. Uwagi i środki ostrożności

Obudowa została zaprojektowana z dużą troską o bezpieczeństwo jej użytkowania.
Aby zapewnić państwu długotrwałe i bezpieczne korzystanie z urządzenia, prosimy
o przestrzeganie poniższych zaleceń:

• Ze względu na stosowanie dysków twardych urządzenie powinno być 
użytkowane w temperaturach z zakresu +5 do +40 st.C. w suchych 
pomieszczeniach o wilgotności nieprzekraczającej 80%, z dala od źródeł wody.

• Nie należy użytkować urządzenia w pomieszczeniach o wysokim zapyleniu lub
wysokim poziomie wibracji.

• Urządzenie może się nagrzewać w trakcie użytkowania. Wnętrze obudowy nie
jest chłodzone wentylatorem, ciepło odprowadzane jest przez obudowę. W 
trakcie instalacji i użytkowania należy zapewnić swobodna cyrkulacje 
powietrza wokół urządzenia, a w szczególności nie użytkować obudowy w 
pobliżu źródeł ciepła i niczym go nie przykrywać.

• Przy montażu i demontażu dysku twardego obudowę należy bezwzględnie 
odłączyć od komputera.

• Obudowa nie ma izolacji magnetycznej. Należy użytkować ją w z dala od 
źródeł silnych pól magnetycznych (jak nieekranowane głośniki, duże ekrany 
kineskopowe). Silne pole magnetyczne może uszkodzić zapisy na dysku 
twardym. Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z wymogami normy 
FCC/CE, nie emituje szkodliwych zakłóceń, ale może być podatne na 
zakłócenia generowane przez inne urządzenia.

• Do czyszczenia obudowy należy używać wilgotnej ściereczki, nie czyścić 
środkami chemicznymi.


