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Uyarı! 
Her hakkı saklıdır. Bu kılavuzda adı geçen ürünler yalnızca tanıtım amaçları için 
kullanılır ve ilgili firmaların ticari markaları ya da kayıtlı ticari markaları olabilir. 
Uyarı! Verbatim, meydana gelme olasılıkları konusunda bilgilendirilmiş bile olsa, bu 
Verbatim ürününün kullanımından ya da kullanılamamasından dolayı ortaya çıkan 
hiçbir tür hasardan, veri kaybından ya da bunlarla ilgili zararlardan (bunlarla sınırlı 
olmaksızın, iş kazancı kaybı, iş aksaması, ticari bilgi kaybı veya diğer maddi kayıplara 
yönelik zararlar dahil) sorumlu tutulamaz.
Teknolojik ilerlemelerle uyumlu olarak ürünlerimizi yükseltme hakkımızı saklı tutarız.

© 2020 Verbatim
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Dikkat: Verbatim sabit sürücünüzü biçimlendirmeden önce, Verbatim 
başlatma ekranından "Verbatim dosyalarını kaydet" seçeneğini kullanmanızı 
öneririz. Bu işlem sürücünüze önceden yüklenmiş tüm Verbatim verilerinizi 
(yazılım, kılavuzlar) yerel sabit sürücünüze yedekler.

Bölüm: Verbatim VHD Formatter (Mac)

VHD Formatter, Verbatim sabit sürücünüzü farklı sabit sürücü biçimlerine 
biçimlendirmenize olanak veren bir uygulamadır.

Kurulum

Sabit diskin ana dizinindeki "Start MAC" dosyasını tıklayın. Bir menü ekranı 
görüntülenir. "Yazılım Kurulumu"nu (Software Installation) ve ardından "VHD 
Formatter"ı seçin. Kurulumu tamamlamak için ekran adımlarını izleyin.

Yazılımı kullanma

"VHD Formatter" yazılımını çalıştırın. Bu, "Uygulamalar" (Applications) —> 
"Yardımcı Programlar" (Utilities) kısmında bulunabilir.
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Mac sisteminde, sabit sürücünüzü biçimlendirmek için iki farklı seçeneğiniz vardır:

• Mac OS Extended (HFS+) biçimi
HFS+ bölümleri yalnızca Mac sistemlerinde kullanılabilir, Windows sistemlerinde
kullanılamaz. Büyüklüğü 4GB üzerinde olan dosyalar HFS+ biçimli sürücülere
kaydedilebilir.

• FAT32 biçimi
FAT32 biçimli sürücüler, Mac ve PC sistemlerinde okunabilir ve yazılabilir.
Büyüklüğü 4GB üzerinde olan dosyalar FAT32 biçimli sürücülere kaydedilemez.

Bir seçenek belirleyin ve "Biçimlendir"i (Format) tıklayın. Tüm verilerinizin 
kaybolacağı ve gerçekten devam etmek isteyip istemediğiniz konusunda 
bilgilendirilirsiniz. Devam etmek için "Evet"i (Yes) tıklayın.

"Sabit sürücüde Verbatim dosyaları var. Bu dosyaları saklamak istiyor musunuz?" 
mesajı görüntülenirse ve bu seçeneği seçerseniz, Verbatim verileri (kılavuzlar, 
yazılım) yerel sabit diskinizdeki geçici bir klasöre kopyalanır ve sonra da tekrar 
Verbatim Sabit Sürücünüze kopyalanır.
Biçimlendirme tamamlandığında bir mesaj kutusu görüntülenir.
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