
KULLANIM KILAVUZU

GREEN BUTTON YAZILIMI

Rev. 1804/PC



2

TR

© 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.
Teknolojik ilerlemelerle uyumlu olarak ürünlerimizi yükseltme hakkımızı saklı tutarız.
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TRBölüm: Verbatim GREEN BUTTON yazılımı (PC)

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 PC.exe" dosyasını çalıştırın ve "Yazılım
Kurulumu" (Software Installation) -> GREEN BUTTON öğesine gidin.

2. Devam etmek için "İleri"yi (Next) tıklayın.

Not: Sabit sürücü bekleme modundayken, sabit sürücüyü devam 
ettirmek ve ona tekrar erişmek birkaç saniye sürebilir!
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3. Kuruluma devam etmek için, lisans sözleşmesinin kabul edilmesi gereklidir.
"Sözleşmeyi kabul ediyorum"u (I accept the agreement) ve "İleri"yi (Next)
tıklayın. Kuruluma devam etmek için ekran talimatlarını izleyin.

4. Son ekranda "Verbatim GREEN BUTTON'u başlat" (Launch Verbatim GREEN
BUTTON) seçeneği etkinleştirilirse, "Bitir" (Finish) düğmesini tıkladıktan sonra
yazılım başlatılacaktır:
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TRYazılımı kullanma

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

PC'nize 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

tepsiye indirgenecektir.
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TRMasaüstü Simgesi

Masaüstünüzdeki "GREEN BUTTON" simgesine çift tıklayın: bu seçenek sabit 
sürücüyü hemen uyku moduna geçirir.

Sistem Tepsisi

Sistem tepsisindeki yazılım simgesine sağ tıklayarak aşağıdaki seçenekler 
kullanılabilir:

1. Show (Göster)

Yapılandırma diyalogu görülür.

2. Suspend the disk now (Diski şimdi beklemeye al)

Bu seçenek sabit sürücüyü hemen uyku moduna geçirir.

3. Start software when Windows starts (Windows açıldığında
yazılımı başlat)

Bu seçenek belirlendiğinde, yazılım Windows'un açılması sırasında başlatılır. 
Windows açıldığında yazılımın otomatik olarak başlatılmasını istemiyorsanız bu 
kutucuğun işaretini kaldırın.

4. Exit (Çık)

"Exit" (Çık) öğesini seçmek yazılımı sonlandırır.
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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.
Örneğin, harici sürücü için AutoBackup işlevi etkinleştirilirse Nero BackItUp ve 
Burn Essentials yazılımları için bu olabilir.
Bu durumda Green Button yazılımını kullanmak isterseniz, AutoBackup işlevi devre 
dışı bırakılmalıdır. Bunu yapmak için "Nero BackItUp Agent" sistem tepsisine sağ 
tıklayın ve "Close Nero BackItUp Agent"(Nero BackItUp Agent'ı Kapat) öğesini seçin.
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