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Advarsel! 
Alle rettigheder forbeholdes. De produkter, der er nævnt i denne vejledning, bruges 
kun til identifikationsformål og kan være varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende de respektive firmaer. 
Advarsel! Verbatim kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for eventuelle skader, 
tab af data eller erstatning som følge heraf (herunder, uden begrænsning, erstatning 
for tabt forretningsfortjeneste, driftstab, mistede forretningsoplysninger eller 
andre økonomiske tab) som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge 
dette Verbatim-produkt, selv om Verbatim er blevet underrettet om muligheden for 
sådanne tab og skader.
Vi forbeholder os ret til at opgradere vores produkter i trit med teknologiske fremskridt.
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DKKapitel: Verbatim GRØN KNAP-software (PC)

Indledning

For at spare energi og forlænge din Verbatim-harddisks levetid kan harddisken 
indstilles til slumretilstand i ledige perioder.
Med Verbatims GRØN KNAP-software kan du aktivere slumretilstanden og 
definere efter hvilken tid, harddisken i din eksterne Verbatim-harddisk skal gå 
i slumretilstand.

Installation

1. Kør "Start PC.exe" fra din Verbatim harddisk, og gå til "Software Installation
(Softwareinstallation)" -> GREEN BUTTON (GRØN KNAP).

2. Klik på "Next (Næste)" for at fortsætte.

Bemærk: Når harddisken er i slumretilstand, kan der gå et par 
sekunder, inden harddisken er i gang og tilgængelig igen!
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3. For at fortsætte med installationen skal du acceptere licensaftalen. Vælg "I
accept the agreement (Jeg accepterer aftalen)", og klik på "Next (Næste)".
Følg instruktionerne på skærmen for at fortsætte med installationen.

4. Hvis "Launch Verbatim GREEN BUTTON (Start Verbatim GRØN KNAP)" er
aktiveret på det sidste skærmbillede, starter softwaren, når du har klikket
på "Finish (Færdig)":
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DKBrug af softwaren

Når softwaren starter, kontrolleres det, om der er tilsluttet en Verbatim-harddisk 
eller ej. 

Hvis ingen harddisk er tilsluttet, vises følgende skærm:

Slut en Verbatim-harddisk til din pc, hvorefter følgende skærm vises:

• Som standard er tiden, indtil slumretilstand aktiveres, indstillet til 10 minutter.
Flyt skyderen for at ændre tiden, indtil slumretilstand aktiveres. Når skyderen
flyttes længst til højre, går harddisken aldrig i slumretilstand.

• Når du klikker på "Apply (Anvend)", indstilles tiden, indtil slumretilstand
aktiveres.

• Når du klikker på "Close (Luk)", indstilles tiden, indtil slumretilstand aktiveres,
og softwaren minimeres til bakken.
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DKSkrivebordsikon

Dobbeltklik på "GRØN KNAP"-ikonet på skrivebordet: Denne mulighed sætter 
straks harddisken i slumretilstand.

Proceslinjen

Følgende fire muligheder er tilgængelige, når du højreklikker på softwareikonet 
på proceslinjen:

1. Vis
Dialogboksen til konfiguration bliver vist.

2. Afbryd disken nu
Denne mulighed sætter straks harddisken i slumretilstand.

3. Start softwaren, når Windows starter
Når denne mulighed er valgt, starter softwaren, når Windows starter. Fjern 
afmærkningen af dette felt, hvis softwaren ikke skal startes automatisk sammen 
med Windows.

4. Afslut
Vælger du "Afslut", afsluttes softwaren.
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DKOfte stillede spørgsmål

I hvilke situationer kan en ekstern harddisk ikke gå i slumretilstand?
Hvis software, der kører i baggrunden, har adgang til harddisken eller overvåger 
harddisken (f.eks. sikkerhedskopisoftware), kan det ske, at det eksterne drev 
ikke kan gå i slumretilstand.
Dette kan f.eks. ske med Nero BackItUp- og Burn Essentials-softwaren, hvis 
funktionen til automatisk sikkerhedskopiering er aktiveret for det eksterne drev.
Hvis du vil anvende Green Button-softwaren i dette tilfælde, skal funktionen til 
automatisk sikkerhedskopiering deaktiveres. For at gøre dette skal du højreklikke 
på ikonet "Nero BackItUp Agent" på proceslinjen og vælge "Luk Nero BackItUp 
Agent".
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