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Uwaga  ! 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawarte w podręczniku oznaczenia produktów służą 
jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi poszczególnych firm.
Uwaga! Verbatim nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, 
za utratę danych lub wynikłe z tego szkody następcze (włącznie, ale nie jedynie, 
ze szkodami z powodu utraty dochodu, przerw w działalności gospodarczej, utraty 
informacji potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej lub innymi szkodami 
finansowymi), które mogą powstać przy użytkowaniu tego wyrobu Verbatim lub przy 
niewłaściwej obsłudze tego wyrobu Verbatim. Verbatim nie ponosi odpowiedzialności 
także wtedy, gdy Verbatim został poinformowany o możliwości wystąpienia takich 
szkód.
Zastrzega się możliwość dokonywania zmian zgodnie z postępem technicznym.

© 2020 Verbatim
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PLRozdział : Verbatim VHD Formatter (Mac)

Formater VHD służy do różnego formatowania dysku twardego Verbatim.

Instalacja

Kliknąć na „Start MAC“ (Mac uruchamia się) w rejestrze głównym dysku twardego. 
Zostaje wyświetlony ekran menu. Wybrać najpierw „Software“ (instalacja 
oprogramowania), a następnie „Formater VHD“. Aby przeprowadzić instalację, 
należy postępować krok po kroku zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na 
ekranie.

Używanie programu

Wywołać program „Formater VHD“, który znajduje się w „Application“ -> „Utilities“.

Uwaga: Przed formatowaniem dysku twardego Verbatim zalecane 
jest wywołanie opcji „Save Verbatim files“ (zapisywanie plików 
Verbatim) na ekranie. Dzięki temu w napędzie utworzone zostaną 
kopie zapasowe na lokalnym dysku twardym ze wszystkich 
zainstalowanych wcześniej danych Verbatim (software, instrukcje).
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W systemie Mac istnieją dwie możliwości formatowania dysku twardego:
• Format HFS+ (Mac OS Extended)

Partycje HFS+ mogą być używane tylko w systemie Mac. Nie można z nich
korzystać w systemie Windows. W napędach sformatowanych HFS+ nie można
zapisywać plików większych od 4 GB.

• Format FAT32
Napędy sformatowane w FAT32 pozwalają na odczytywanie i zapisywanie
w systemach Mac i PC. Jednak pliki większe od 4 GB nie mogą być w nich
zapisywane.

Wybrać jedną z opcji i kliknąć na „Format“. Należy zwrócić uwagę na to, że 
wszystkie dane zostaną usunięte. Użytkownik zostanie zapytany, czy można 
kontynuować proces. W celu przejścia do następnego kroku kliknąć na „Tak“.

Jeżeli pojawi się komunikat "Na dysku twardym znajdują się pliki Verbatim. Czy 
mają zostać one zachowane?" i będzie to potwierdzone, nastąpi zabezpieczenie 
danych (podręczniki użytkownika, software) w folderze tymczasowym na dysku 
lokalnym i ponowne przekopiowanie do Verbatim Hard Drive. 
Po zakończeniu procesu formatowania zostanie wyświetlone okno dialogowe.
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