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Podręcznik szybkiej instalacji 

PQI H560 posiada unikalne rozwiązanie chowanego w całości w obudowę kabla USB. Pozwala to na 

wygodne przenoszenie urządzenia. Urządzenie wyposażono w przycisk na obudowie pozwalający na 

wykonanie szybkiej kopi bezpieczeostwa wybranych danych,  

oprogramowanie UrFortress szyfruję wszystkie osobiste pliki chroniąc je przed nieautoryzowanym 

dostępem. 

 

Wymagania: 

System operacyjny (Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, Mac.10.x, Linux) 

Port USB (zasilanie 5V) 

 

Oprogramowanie 

Ur Foretress – oprogramowanie szyfrujące  (zainstalowane na urządzeniu) 

Ur Smart – Przenośne biuro i zarządzanie plikami 

Uwaga 

Dostarczane z urządzeniem oprogramowanie może pracowad wyłącznie na systemie z rodziny 

Microsoft Windows. System MAC OSX oraz LINUX nie są wspierane. 

 

Specyfikacja 

 Interfejs: USB 2.0 
 Interfejs dysku twardego: SATA 
 Wspierane systemy operacyjne:  

o Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7  
o Mac.10.x 
o Linux 

 Zasilanie: 5V (z portu USB) 
 Wymiary: 144 x 81.5 x 22.4mm 
 Waga: 350g 
 Gwarancja: 3 lata  
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Do zainstalowania dysku PQI H560 nie są wymagane dodatkowe narzędzia lub specjalne urządzenia. 

H560 nie wymaga żadnych sterowników, podłącz dysk do wolnego portu USB 

 
System Windows automatycznie zainstaluje wszystkie pliki, niezbędne do korzystania z dysku. 

 

Nie podłączaj dysku do portu USB w klawiaturze komputera Macintosh. Port ten może nie mied 

wystarczającej ilości mocy aby prawidłowo zasilid dysk. 

 

Dysk po podłączeniu jest  gotowy do użycia. Nie musisz ponownie uruchamiad komputera lub 

instalowad żadnego dodatkowego oprogramowania. 

 

H560 jest zasilany za pośrednictwem portu USB komputera. Jeżeli port nie może zapewnid 

wystarczającej ilości mocy, aby uruchomid dysk, podłącz go przy użyciu przewodu USB z rozdwojoną 

koocówką, do dwóch wolnych portów USB w twoim komputerze. 
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Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.  

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia 
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu. 

 

Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w 
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków 
zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem 

www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 

 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego 
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten 
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu 
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. 
Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do 
lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. 

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Dział Wsparcia Technicznego 

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 
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