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Observera! 
Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, 
kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs av motsvarande företag. 
Ändamålet med att nämna dem i handboken är att läsaren lättare skall kunna 
identifiera produkten ifråga.
Varning! Verbatim tar inget ansvar för någon sorts skador, förlust av data eller en sådan 
förlusts konsekvenser (inklusive och utan inskränkningar skador pga. affärsmässig 
förlust, avbrott i arbetet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska skador) 
som uppstår vid användande av denna Verbatim-produkt, resp. som uppstår pga. 
felaktigt användande av denna. Detta gäller även om Verbatim informerats om att 
sådana skador är möjliga.
Rätten till ändringar p.g.a. tekniska framsteg förbehålls.

© 2020 Verbatim
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OBS: Innan Verbatim hårddisken formateras rekommenderas att i 
Verbatim startbildskärmen öppna optionen "Save Verbatim files" 
(spara Verbatim filer). Då sparas för alla på hårddisken installerade 
Verbatim filerna (programfiler, handböcker) backup kopior på Din 
lokala hårddisk.

Kapitel : Verbatim VHD Formatter (Mac)

VHD Formatter är ett program som ger möjligheten att formatera Din Verbatim 
hårddisk i olika hårddiskformat.

Installation

Klicka i hårddiskens huvudregister på ”Start Mac” (starta Mac̀ en). En menybildskärm 
visas. Välj först ”Software” (programvaruinstallation), sedan ”VHD Formatter”. 
Följ bildskärmsinstruktionerna steg för steg för att genomföra installationen.

Användning av programvaran

Starta programvaran ”VHD Formatter” som ligger i ”Application“ -> ”Utilities“.
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I ett Mac system finns två olika möjligheter att formatera Din hårddisk:

• HFS+-format (Mac OS Extended)
HFS+-enheter kan endast användas på Mac system men inte på Windows
system. Filer som är större än 4 GB kan sparas på hårddiskar som är HFS+-
formaterade.

• FAT32-format
FAT32 formaterade hårddiskar tillåter för Mac och PC system läsning och
skrivning. Men filer som är större än 4 GB kan inte sparas på dessa hårddiskar.

Välj en option och klicka på ”format”. Du får ett påpekande att alla filer kommer 
att raderas och Du får frågan om Du vill fortsätta. Klicka på ”ja” för att fortsätta.

När meddelandet ”På hårddisken finns Verbatim filer. Skall dessa sparas?” 
visas och Du svarar ja, sparas Verbatim filerna (handböcker, programvara) i en 
temporär mapp på den lokala hårddisken och kopieras senare tillbaka till Din 
Verbatim Hard Drive.
Efter avslutad formatering öppnas ett dialogfönster.
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