Y-3365
Podręcznik szybkiej instalacji

Poznań 2013

Specyfikacja:


Wymiary: 255 G x 135 S x 185 W (mm)



Waga: 2.4kg



Interfejs Hosta: USB 3.0 / Seata



Interfejs dysku: SATA I/II



Zasilacz: wejście 100V-240V; wyjście +5V 4.0A / +12V 6.0A (max)



Dane środowiskowe:
o Temperatura: ~ 41◦C
o Wilgotność: 20%~80% bez kondensacji

Zawartość opakowania:
1 x obudowa Y-3356
1 x przewód USB3.0
1 x przewód eSATA
20 x śruby
1 x Podręcznik użytkownika
1 x Płyta CD z oprogramowaniem
1 x zasilacz 12V/4A

Instalacja:
Przed montażem i demontażem dysków pamiętaj aby zawsze odłączyć zasilanie.

1. Wysuń kieszeń z obudowy

2. Umieść dysk w kieszeni, Upewnij się że otwory na śruby w dysku
znajdują się w tym samym miejscu co otwory na ściankach
kieszeni.

3. Przymocuj dysk do kieszeni za pomocą, zacisku montażowego

4. Upewnij się że kieszenie na dyski znajdują się w odpowiedniej
pozycji, umieść je w obudowie następnie podłącz przewód
USB3.0 lub Seata i włącz urządzenie.

Instalacja dysków 2.5”

1. Odczep zacisk montażowy od bocznej ścianki kieszeni.

2. Przymocuj dysk 2.5” za pomocą 4 śrub tak jak przedstawiono to
na zdjęciu po lewej.

Ustawienia:
Aby zresetować konfigurację, ustaw wszystkie zworki w pozycji OFF i włącz zasilanie jednocześnie trzymając
wciśnięty przycisk „reset” przez co najmniej 15 sekund , po 15 sekundach wyłącz zasilanie.
Poniższa tabela zawiera opis ustawień poszczególnych zworek dla wybranej konfiguracji RAID
Ustaw zworki odpowiednio dla wybranej konfiguracji, trzymaj wciśnięty przycisk reset i włącz urządzenie
Lp.
S/W 1
S/W 2
S/W 3
S/W 4
Tryb RAID
1
OFF
ON
ON
ON
RAI 0
2
OFF
ON
ON
OFF
RAID 1 /RAID 10
3
OFF
ON
OFF
OFF
RAID 3
4
OFF
OFF
ON
OFF
RAID 5
5
OFF
OFF
ON
ON
CLONE
6
OFF
ON
OFF
ON
LARGE
7
OFF
OFF
OFF
OFF
NORMAL

Graficzny opis trybów:

Zmiana trybów RAID za pomocą oprogramowania:
Uruchom oprogramowanie, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić
wybrany tryb RAID.
Uwaga: przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian w trybach konfiguracji RAID wykonaj kopię zapasową
danych

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.
Kontakt: help@fen.pl

