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Podręcznik szybkiej instalacji 

 

PQI  H568V to zewnętrzny dysk twardy który odrzuca tradycyjne grube, ciężkie oraz nieporęczne 

formy obudowy. Jego starannie wykonana obudowa jest niezwykle estetyczna, a jej wysokość to 

zaledwie 15mm. Ponadto ta starannie zaprojektowana obudowa z silikonowymi nóżkami na spodniej 

części uniemożliwi wyślizgiwanie się urządzenia z ręki, zapobiegnie zarysowaniom oraz zminimalizuje 

hałas. Górna krawędź obudowy wyposażona została w białą diodę LED która informuje o stanie pracy 

dysku. H568V pozwala na wymianę danych poprzez super szybki interfejs USB 3.0. Prędkość przesyłu 

danych w USB 3.0 wynosi do 5Gps (wg specyfikacji) czyli około 10x szybciej niż oferuje USB 2.0 

480Mbps (wg specyfikacji). Użytkownik otrzymuje również oprogramowanie TurboHDD które w 

połączeniu z zewnętrznymi dyskami PQI znacznie zwiększa transfery prędkości odczytu i zapisu 

danych, oraz aplikację Ur-Smart ułatwiającą zarządzanie. 

 

 

 

Wymagania: 

System operacyjny (Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac.10.x, Linux) 

Port USB (zasilanie 5V) 

 

 

Oprogramowanie 

Darmowe oprogramowanie Ur-Fortress umożliwiające szyfrowanie i wykonywanie kopii zapasowych 

danych (do pobrania ze strony producenta) 

 

Uwaga 

Dostarczane z urządzeniem oprogramowanie może pracować wyłącznie na systemie z rodziny 

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

 

http://www.pqigroup.com/soft_in.aspx?mnuid=1417&modid=246&nid=32
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Specyfikacja 

 Interfejs: USB 3.0 
 Interfejs dysku twardego: SATA 
 Pojemność: 1TB 
 Wspierane systemy operacyjne (HDD): Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 / Mac 10.x lub 

nowszy 
 Wymiary: 131 x 86 x 15 mm  
 Waga: 162g 
 Kolor: biały/czarny 
 Dopuszczalna temperatura podczas pracy: 0 do 65℃  
 Dopuszczalna temperatura podczas przechowywania: -20℃ do 75℃ 
  

Do zainstalowania dysku PQI H568V nie są wymagane dodatkowe narzędzia lub specjalne urządzenia. 

H568V 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 mieć 

wystarczającej ilości mocy aby prawidłowo zasilić dysk. 

 

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

instalować żadnego dodatkowego oprogramowania. 
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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.  
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