 AtomSSDTMמדריך למשתמש
כונן  SSDחיצוני נייד
בממשק )USB C (3.1 Gen2

פתיחת האריזה
ה Glyph Atom SSD-שברשותך וכל מוצריו הנלווים ארוזים באריזה ייעודית ועמידה במיוחד .טרם פתיחת
האריזה ,יש לבדוק ראיות לנזקי משלוח וטיפול לקוי .במקרה שהאריזה פגומה ,אנא צור קשר עם חברת השילוח
או הספק באופן מיידי .אין להשתמש ב Atom SSD-שברשותך עד קבלת אישור לנזק מחברת השילוח או מהספק.
במקרה שהאריזה תקינה ,ניתן לפתוח את האריזה ולהשתמש במוצר .מעבר לכך ,יש לוודא כי כל הפריטים
המפורטים בסעיף הבא אכן כלולים באריזה ונמצאים במצב תקין .אם פריטים כלשהם מתוך הפריטים
המפורטים בסעיף הבא חסרים או ניזוקים ,אנא צור קשר עם הספק טרם השימוש במכשיר .בכל מקרה ,יש
לשמור את האריזה וכל חומרי האריזה במקום בטוח.

האריזה כוללת:
כונן  Atom SSDעם כיסוי מגן סיליקון
כבל )Glyph USB-C (3.1 Gen2) to USB-C (3.1 Gen2
כבל ( Glyph USB-C (3.1 Gen2) to USB-3.0לא תואם שימוש עם)USB 2.0 -
שים לב :אין צורך בשימוש בכבל חשמל חיצוני בכדי להפעיל את ה.Atom SSD -
השתמש בכבל ה USB-הכלול בכדי לחבר את ה Atom SSD-למחשב שברשותך Atom SSD .מגיע מוכן למחשבי
 Macומוכן לשימוש מיידי .אם ברצונך להשתמש ב Atom SSD-במחשבי  ,Microsoft Windowsאנא עקוב אחר
ההוראות להלן על מנת לאתחל את הכונן לשימוש עם מחשבי  .Windowsדרישות המערכת לשימוש בAtom -
 SSDעם המחשב שברשותך:
• מחשב  Macאו  PCעם חיבור  USB-Cאו  ,USB 3.0ואחד ממערכות ההפעלה הבאות:
•  Mac OS X 10.9או גרסה מאוחרת יותר.
•  Windows 7או גרסה מאוחרת יותר.

שלבים ראשונים
חיבור ה Atom SSD-למחשב שברשותך

אזהרה:
יש לנתק את הכונן באופן בטוח משולחן העבודה טרם ניתוק פיזי של ה Atom SSD-מהמחשב .ניתן לעשות זאת
על ידי גרירת סמל הכונן משולחן העבודה אל סל האשפה ,או על ידי בחירת הכונן בשולחן העבודה ולחיצה על
״Command״ ו ” “Eבו זמנית ,או על ידי שימוש בתוכנת .Disk Utility

הוראות אתחול לשימוש עם מחשבי  7( Windowsומעלה) בעת
חיבור  Atom SSDלמחשב:
.1
.2
.3
.4

.5
•

לחץ לחיצה ימנית על  My Computerולחץ על .Manage
בחלון  ,Computer Managementתחת כרטיסיית  ,Storageלחץ על .Disk Management
בחלון  ,Disk Managementלחץ לחיצה ימנית על  Unallocated Partitionליד תחתית החלון התואם את
קיבולת ה( Atom SSD-בדרך כלל  .)Disk 1לחץ ״New Simple Volume״ ואשף  Write Signatureיופיע.
בצע שימוש ב אשף בכדי לכתוב חתימה חדשה לכונן .אם ברצונך לחלק את הכונן למחיצה אחת בלבד ,אנו
מציעים להשתמש במחיצה ראשונית ( )Primary Partitionולבחור בנפח המקסימלי .ברוב המקרים תרצה
להשתמש במערכת הקבצים  ,NTFSברירת המחדל למערכת ההפעלה  .7 Windowsיש לוודא כי
״Perform A Quick Setup״ מסומן .בחר ב exFAT-אם ברצונך להשתמש בכונן עם גרסה ישנה יותר של
 Windowsאו אם ברצונך להשתמש בכונן עם  Windowsו Mac-גם יחד.
האתחול ייקח מספר דקות ,ובסופו הכונן מוכן לשימוש.
שים לב -אתחול ל Windows 8-ומעלה מתבצע באותה הדרך ברגע שהגעת ליישום .Disk Management

הוראות אתחול לשימוש עם מחשבי  Mac OS X 10.11בעת חיבור
 Atom SSDלמחשב:
לגרסאות ישנות יותר ,אנא צור קשר עמנו או עם .Apple

מאחר שהכונן  Atom SSDשברשותך מגיע מאותחל מראש למחשבי  ,Macאין צורך לאתחל את הכונן בשלבי
ההתקנה .אם ברצונך לאתחל מחדש או לחלק את הכונן למחיצות בעתיד ,השתמש ביישום( Disk Utility-כלול
עם מערכת הפעלה .)Mac OS X
אזהרה :תהליך זה ישמיד את כל הנתונים המאוחסנים בכונן .לפני ביצוע אתחול לכונן ,יש לשמור כל מידע חשוב
המאוחסן עליו.
 .1פתח את יישום ״Disk Utility״:
• לחץ לחיצה כפולה על הכונן הקשיח הפנימי המותקן על המחשב שברשותך.
• פתח את תיקיית  > Applicationתיקיית  > Utilitiesלחץ לחיצה כפולה על .Disk Utility
 .2מהרשימה בצד שמאל ,בחר בכונן  Atom SSDשברשותך .הערך העליון מייצג את ההתקן (,)Device
והערך שמתחתיו מייצג את המחיצה ( )Volumeהמשויכת להתקן .לחץ על המחיצה (.)Volume
 .3לחץ על כרטיסיית .Erase
 .4בחר בשם לייצוג המחיצה (.)Volume
 .5אנא וודא כי תהליך האתחול ברשימה הנפתחת הינו ״Mac OS Extended (Journaled״.
 .6לחץ על ״Erase״.
 .7אשר שברצונך למחוק את המחיצה ולאתחל מחדש עם ההגדרות שהוחלו.
 .8תהליך האתחול ייקח מספר רגעים ,ובסופו הכונן מוכן לשימוש.

מידע בנושא אחריות

אחריות חומרה למשך  3שנים
רכישת  Atom SSDממשווק  Glyphמורשה כוללת אחריות חומרה למשך  3שנים Glyph .מתחייבת שכונן ה-
 Atom SSDשברשותך נקי מפגמים חומריים ומכניים .יתכן שתידרש להציג הוכחת רכישה למימוש האחריות.

מה לא כלול באחריות?
מקרים של בלאי לא סביר או במקרים בהם נוצרו במוצר ומוצריו הנלווים ליקויים כתוצאה משימוש לא נכון או
לא סביר ו/או טיפול שלא בהתאם להוראות ו/או רשלנות ,הזנחה ,אחזקה לקויה ,תאונה ,שבר ,רטיבות ,קורוזיה,
נזקי מלחמה ,פעולות עויינות ,אספקת חשמל בלתי תקינה ו/או בלתי סדירה ,פגעי טבע או מכל סיבה אחרת אשר
קשורה בשימוש בלתי רגיל במוצר.
האחריות אינה כוללת שחזור של נתונים שאבדו ואינה כוללת זכאות להחלפה מראש (.(Advance Replacement

מהו הליך מימוש האחריות?
במהלך שנת האחריות הראשונה:
.1
• חברת  Glyphתאסוף את הדיסק התקול מביתך .יש לתאם את פרטי האיסוף טלפונית עם נציג השירות
הטכני (ראה מטה).
במהלך השנתיים הבאות:
.2
• צור קשר עם נציגי השירות הטכני של ( Glyphראה מטה) וקבל מספר Return Merchandise ( RMA
)Authorization
• ארוז ושלח את ה Atom SSD-שברשותך בזהירות לכתובת שניתנה לך על ידי נציג השירות הטכני של
 .Glyphאין צורך לצרף לאריזה כבלים מכל סוג שהוא ,יש לשלוח אך ורק את היחידה שברשותך .אנא וודא
כי האריזה מסומנת בצורה ברורה במספר מקומות שונים עם מספר ה RMA-שקיבלת.

אחריות ותמיכה טכנית
אם בכל עת יש לך שאלות לגבי הכונן שברשותך ,אנא צור עמנו קשר באמצעות אחת מהדרכים הבאות:
תמיכה טלפונית:
073-3895663
או
 03-9211110שלוחה 231
:Email
sales_IL@glyphtech.com
:Web
www.glyphtech.com/support

צור קשר
: אנא וודא כי נמצאים ברשותך הפרטים הבאים,Glyph  טרם יצירת קשר עם השירות הטכני של:שים לב
) (ממוקם בחלק התחתון של הכונן. שברשותךAtom SSD-) של הSerial Number( • מספר סידורי
.) ומעלהMac OS X 10.4 , ומעלהWindows 7( • מערכת הפעלה

Atom SSD מפרט
) שווה לקיבולת הכוללתxxx( AxxxGRY  או,AxxxBLK ,AxxxGLD ,AxxxSLV
(1) USB C (3.1 Gen2) Super-Speed port
שניה/ מ״ב480 USB C (3.1 Gen2)
4.8” x 1.88” x 0.6”
 ומעלהMac OS 10.9
 ומעלהMicrosoft Windows 7
BSD  או,Linux ,Unix
 שנים3 אחריות חומרה למשך

מספר חלק
ממשקים
קצב העברה מקסימאלי
ממדים
תאימות למערכת הפעלה
אחריות

Proprietary Notice and Disclaimer
Unless noted otherwise, this document and the information herein disclosed are proprietary to
Glyph Production Technologies, 3736 Kellogg Rd., Cortland, NY 13045 (“Glyph”). Any person
or entity to whom this document is furnished or having possession thereof, by acceptance,
assumes custody thereof and agrees that the document is given in confidence and will not by
copied, or reproduced in whole or in part, not used or revealed to any person in any manner
except to meet the purposes for which it was delivered. Additional rights and obligations
regarding this document and its contents may be defined by separate written agreement with
GLYPH, and if so, such separate written agreement shall be controlling.
The information in this document is subject to change without notice, and should be not
construed as a commitment by GLYPH. Although GLYPH will make every effort to inform
users of substantive errors, GLYPH disclaims all liability for any loss or damage resulting from
the use of this manual or any software described herein, including without limitation contingent,
special or incidental liability.
© 2016 Glyph Production Technologies. All rights reserved. Specifications are subject to change
without notice. Glyph and the Glyph logo are registered trademarks of Glyph Production
Technologies. All other brands are product names mentioned are trademarks of their respective
holders.
Visit our website at www.glyphtech.com for more information.

