PNY Pro Elite Portable SSD

Instrukcja obsługi
ZACZYNAMY

Przed użyciem dysku PNY Pro Elite Portable SSD przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję
obsługi, aby dowiedzieć się w jaki sposób bezpiecznie i poprawnie korzystać z produktu.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Ta część zawiera ważne informacje na temat obsługi Twojego urządzenia, wraz z wyjaśnieniem w jaki sposób
używać go bezpiecznie. Przed użyciem przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję.
• Upewnij się, że używasz produktu tylko w sposób opisany w tej instrukcji. Niepoprawne użytkowanie może uszkodzić urządzenie bądź otoczenie.
• Rozkręcanie lub modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo produktu. Uwaga: występuje ryzyko obrażeń.
• Ostrożnie używaj produktu. Stłuczenie, upadek, nawet z niskiej wysokości, mogą go uszkodzić.
• Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego użytkowania.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

• Pro Elite Portable SSD
• Kabel USB 3.1 Gen 2 USB-C na A
• Kabel USB 3.1 Gen 2 USB-C na C
• Kod rejestracji urządzenia

Kabel C na A

Kabel C na C

JAK PODŁĄCZYĆ

Opakowanie zawiera kable zarówno do USB A jak i USB C, aby zapewnić kompatybilność z jak największą liczbą urządzeń.
Sprawdź port Twojego komputera. Porty USB typu A są prostokątne, natomiast USB typu C mają pociągły, owalny kształt.
Wybierz kabel odpowiadający Twojemu urządzeniu. Podłącz jeden koniec przewodu do Twojego sprzętu, drugi do Pro Elite.

USB typu A

USB typu C

DOSTĘP DO PROGRAMU ACRONIS TURE IMAGE DATA PROTECTION
1. Przejdź do www.pny.com/registration
2. Wypełnij w całości formularz online. Wpisz kod
rejestracyjny dołączony do opakowania Pro Elite w
polu „Portable SSD Registration Code for Acronis”.
3. Otrzymasz email z kodem do program Acronis wraz z
możliwością pobrania oraz instrukcją instalacji.

4. Complete Backup i Fast Recovery
Pozwalają Ci błyskawicznie odzyskać pliki lub cały
system kiedy tylko tego potrzebujesz
5. Easy Disk Cloning i Full Image Backup
Tylko dwa kliki wystarczą, aby przywrócić kompletny
obraz dysku

NALEŻY PAMIĘTAĆ

WSPARCIE TECHNICZNE

Współczynniki sekwencyjnego odczytywania i zapisywania danych
bazują na wewnętrznych testach PNY. Wydajność może różnić się w
zależności od głównego urządzenia, systemu operacyjnego oraz
zastosowania. Działa z prędkościami USB 3.0 i 2.0 po podłączeniu do
sprzętu obsługującego odpowiednio 3.0 oraz 2.0.

GWARANCJA I OGRANICZENIA

Gwarancja obowiązuje przez trzy lata od daty zakupu.
Gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku uszkodzeń
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.
Produkty które były narażone na nadużycia, niewłaściwe użytkowanie,
wypadki, przerabianie, modyfikacje, hartowanie, zaniedbanie, wadliwe
podłączanie, używanie z nieautoryzowanymi akcesoriami, brak
odpowiedzialnej obsługi, naprawę przez serwis w sposób
nieuwzględniony w instrukcji. Uszkodzenia spowodowane przez kurz,
wilgoć, zimno, przegrzanie, umieszczenie w pobliżu gorących obiektów, w
sąsiedztwie ognia, przechowywanie lub użytkowanie w żrącym
środowisku.

USA: 1- 800 - 234 - 4597 lub tsupport@pny.com
EUROPA: tech-sup@pny.eu
AZJA: 866-0800-012-358

KONTAKT

USA: PNY Technologies, Inc.100 Jefferson Road, Parsippany, NJ 07054
EUROPA: PNY Technologies Europe, 9 rue Joseph
Cugnot BP 40 181-33708 Mérignac cedex France
AZJA: PNY Technologies Asia Pacific Limited, 10F-2, No.1,
Taiyuan 1st St., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan
Odwiedź PNY.com aby pobrać najnowsze aktualizacje
oprogramowania oraz dowiedzieć się więcej o produktach.

