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Pozor!
Všechny práva vyhrazena. V rámci této uživatelské příručky uvedené označování 
výrobků slouží jenom pro identifikační účely a mohou být označením tovaru nebo 
registrované ochranné značky příslušných firem. 
POZOR! Společnost Verbatim nepřebírá žádnou záruku za škody jakéhokoli druhu, 
za ztráty dat nebo z toho vyplývající následní škody (včetně, bez omezení, škod na 
základě zmaření obchodu, přerušení obchodní činnosti, ztráty obchodních informací 
nebo jiných finančních škod), které vzniknou při používání tohoto výrobku Verbatim 
příp. v důsledku nesprávné obsluhy tohoto výrobku Verbatim. Toto platí také tehdy, 
když byla společnost Verbatim informovaná o možnosti těchto škod. Ve smyslu 
technického pokroku právo na změny vyhrazené.informovaná o možnosti techto škod.
Ve smyslu technického pokroku právo na zmeny vyhrazené.
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CZKapitola: Verbatim VHD Formatter (PC)

U VHD Formatter se jedná o aplikaci, kterou můžete Váš pevný disk Verbatim 
formátovat v různých formátech pevných disků.

Instalace

V hlavní složce pevného disku klikněte na "Start PC" (spuštění PC). Zobrazí se 
obrazovka menu. Nejdříve zvolte "Software" (instalace softwaru), poté "VHD 
Formatter". Nato se spustí aplikace.

Používání Software

V hlavní složce pevného disku klikněte na "Start PC" (spuštění PC). Zobrazí se 
obrazovka menu. Nejdříve zvolte "Software" (instalace softwaru), poté "VHD 
Formatter".

Pozor: Před formátováním Vašeho pevného disku Verbatim ve 
spouštěcím okně Verbatim se doporučuje vyvolat alternativu "Save 
Verbatim files" (zálohovat data Verbatim) Poté se vytvoří na Vašem 
lokálním pevném disku záložní kopie ze všech předinstalovaných 
dat Verbatim (software, příručky).
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CZFormátování Vašeho pevného disku 

V operačním systému Windows máte tři různé možnosti, jak formátovat pevný disk.

• Souborový systém NTFS
Tento systém se doporučuje, když chcete zálohovat soubory, které překračují
velikost 4 GB. Particie NTFS jsou klasifikovány v systémech Mac jako "read-
only" (pouze pro čtení), proto není možné na Mac zapisovat žádné data na
formátovanou NTFS mechaniku.

• Souborový systém FAT32
Mechaniky v souborovém systému FAT32 dovolují na systémech Mac a PC
čtení aj zápis. Na takových mechanikách nelze však zálohovat soubory větší
než 4 GB.

• Konvertování ze systému FAT32 na systém NTFS
Touto alternativou můžete Váš pevný disk konvertovat ze systému FAT32 na
systém NTFS bez toho, aby došlo ke ztrátě dat.

Zvolte jednu alternativu a klikněte na "Format". Když zvolíte "NTFS-Format" nebo 
"FAT32-Format", budete upozorněn na to, že všechna Vaše data budou vymazána. 
Budete dotazován, zdali chcete pokračovat. Pro pokračování klikněte na "Ano".
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CZKdyž ze zobrazí hlášení "Na pevném disku se nachází soubory Verbatim. Chcete 
je zachovat?" a Vy to potvrdíte, zálohují se data Verbatim (příručky, software) 
v dočasné složce na Vašem lokálním pevním disku a následně se zase skopírují 
zpět na Váš pevný disk Verbatim.

Po ukončení procesu formátování se zobrazí dialogové okno.
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