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Advarsel! 
Alle rettigheder forbeholdes. De produkter, der er nævnt i denne vejledning, bruges 
kun til identifikationsformål og kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende de respektive firmaer. 
Advarsel! Verbatim kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for eventuelle skader, 
tab af data eller erstatning som følge heraf (herunder, uden begrænsning, erstatning 
for tabt forretningsfortjeneste, driftstab, mistede forretningsoplysninger eller 
andre økonomiske tab) som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge 
dette Verbatim-produkt, selv om Verbatim er blevet underrettet om muligheden for 
sådanne tab og skader.
Vi forbeholder os ret til at opgradere vores produkter i trit med teknologiske fremskridt.

© 2020 Verbatim
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Obs: Inden du formaterer din Verbatim-harddisk, anbefaler vi, at du bruger 
muligheden "Save Verbatim files (Gem Verbatim-filer)" fra Verbatim-
startskærmen. Dette sikkerhedskopierer alle forudinstallerede Verbatim-
data på dit drev (software, brugervejledninger) til din harddisk.

Kapitel: Verbatim VHD Formatter (Mac)

VHD Formatter er et program, hvormed du kan formatere din Verbatim-harddisk 
til forskellige harddiskformater.

Installation

Klik på "Start MAC (Start Mac)" i harddiskens hovedmappe. Der vises en 
menuskærm. Vælg "Software Installation (Softwareinstallation)", og vælg derefter 
"VHD Formatter". Følg trinene på skærmen for at fuldføre installationen.

Brug af softwaren

Kør softwaren "VHD Formatter". Denne findes under "Applications" (Programmer) 
—> "Utilities" (Hjælpeprogrammer).
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På et Mac-system har du to forskellige muligheder for at formatere din harddisk:

• Formatet Mac OS Extended (HFS+)
HFS+ partitioner kan kun anvendes på Mac-systemer, ikke på Windows-
systemer. Filer større end 4 GB kan gemmes på HFS+ -formaterede drev.

• Formatet FAT32
FAT32-formaterede drev kan læses og skrives på Mac- og pc-systemer. Filer
større end 4 GB kan ikke gemmes på FAT32-formaterede drev.

Vælg en mulighed, og klik på "Format (Formatér)". Du får at vide, at alle dine 
data går tabt, og du bliver spurgt, om du virkelig vil fortsætte. Klik på "Yes (Ja)" 
for at fortsætte.

Hvis meddelelsen "There are Verbatim files on the hard drive. Do you want to keep 
these files? (Der er Verbatim-filer på harddisken. Vil du bevare disse filer?)" vises, 
og du vælger denne mulighed, kopieres Verbatim-dataene (brugervejledninger, 
software) til en midlertidig mappe på din lokale harddisk og kopieres bagefter 
tilbage til din Verbatim-harddisk.
Der vises en meddelelsesboks, når formateringen er færdig.
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