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© 2020 Verbatim

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.
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TRBölüm: Verbatim GREEN BUTTON yazılımı (Mac)
Giriş

Enerji tasarrufu sağlamak ve Verbatim sabit sürücünüzün ömrünü uzatmak için, 
sabit sürücü kullanılmadığı sırada bekleme moduna alınabilir.
Verbatim GREEN BUTTON yazılımı, bekleme modunu etkinleştirmeye ve harici 
Verbatim sabit sürücünüzün sabit sürücüsünün hangi süre sonunda bekleme 
moduna alınacağını belirlemeye olanak verir.

Kurulum

1. Verbatim Sabit Sürücünüzden "Start Mac" dosyasını çalıştırın ve Yazılım
Kurulumu (Software Installation) -> GREEN BUTTON öğesine gidin.

2. Devam etmek için "Devam"ı (Continue) tıklayın.

3. Yazılımın kurulumunu bitirmek için "Kapat"ı (Close) tıklayın.

Not: Sabit sürücü bekleme modundayken, sabit sürücüyü devam 
ettirmek ve ona tekrar erişmek birkaç saniye sürebilir!
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TRYazılımı kullanma

Yazılım başlatıldığında, bir Verbatim sabit sürücüsünün bağlı olup olmadığı 
denetlenir. 
Bağlı sabit sürücü yoksa, aşağıdaki ekran görüntülenir:

Mac bilgisayarınıza bir Verbatim sabit sürücüsü bağlayın, böylece aşağıdaki ekran 
görüntülenir:

• Beklemeye alma süresi varsayılan olarak 10 dakikaya ayarlanmıştır. Beklemeye
alma süresini değiştirmek için kaydırma çubuğunu hareket ettirin. Kaydırma
çubuğu en sağdaki konuma getirilirse, sabit sürücü hiçbir zaman bekleme
moduna geçmez.

• "Uygula" (Apply) düğmesini tıkladığınızda bekleme süresi ayarlanacaktır.
• "Kapat" (Close) düğmesini tıkladığınızda, bekleme süresi ayarlanacak ve yazılım

Yuva'ya (Dock) indirgenecektir.
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TRMasaüstü Simgesi

Yazılımı başlatmak için masaüstünüzdeki "GREEN BUTTON" simgesini sağ tıklayın.

SSS

Hangi durumlarda harici sabit sürücü Uyku moduna alınamaz?
Arka planda çalışan bir yazılımın sabit sürücüye erişimi varsa veya sabit 
sürücüyü izliyorsa (örn, bir yedekleme yazılımı), harici sabit sürücü Uyku moduna 
alınamayabilir.
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