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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

Estimado cliente:

Enhorabuena por adquirir un producto SHARKOON de alta calidad.
Para prolongar el período de vida útil de este producto y obtener 
el máximo rendimiento del mismo, le recomendamos que lea 
este manual completamente.

¡Disfrute el producto!
SHARKOON Technologies GmbH

1. Funções

•  Adequado para unidades de disco rígido SATA de 2,5"  
 (9,5 mm de altura)
•  Montagem sem ferramentas
•  Função de “One Click Backup (Cópia de segurança com um  
 clique)” (para Windows)
•  Software de cópia de segurança incluído
•  Sem necessidade de instalação de controladores para  
 Windows, Mac e Linux

2. Especificações

•  Interface externa: micro USB3.0 (compatível com USB2.0 e USB1.x)
•  Interface interna: SATA (Versão I e II)
•  Velocidade de transferência de dados: máx. 5 Gbit/s
• Dimensões: 135 x 85 x 14 mm (C x L x A)
• Peso: ~51 g PO
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

3. Componentes e acessórios

•  QuickStore Portable USB3.0 (A)
•  Cabo USB3.0 (B)
•  Manual de consulta rápida (C)
•  CD de ferramentas, incluindo software de cópia de  
 segurança e manual completo (PDF/D)

Nota :
Se qualquer um dos itens acima listados estiver em falta, 
contacte o serviço de apoio ao cliente por correio electrónico  
através do endereço support@sharkoon.com ou telefone para o 
número + 49 (0) 6403 – 775 6100.
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0
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A  –  Fecho da tampa

 
A  –  Tampa

A  –  Conector SATA (dados  
  e alimentação)
B  –  Compartimento para  
  unidade de disco rígido  
  (para uma unidade de  
  disco rígido SATA de 2,5")

A  –  QuickStore Portable na  
  respectiva versão
B  –  Botão de cópia de  
  segurança: prima este  
  botão para iniciar a  
  criação da cópia de  
  segurança com as  
  opções predefinidas  
  (ver capítulo 6)

4.  Resumo do dispositivo
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0
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5.  Instalação de uma unidade de disco  
 rígido SATA

1.  Abra a tampa do dispositivo (fig. 1).

 fig. 1

2.  Remova a tampa do corpo do dispositivo (fig. 2).

 fig. 2

3.  Faça deslizar uma unidade de disco rígido SATA de 2,5" para  
 o interior do compartimento (fig. 3).

 fig. 3
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

4.  Reponha a tampa no corpo do dispositivo (fig. 4).

 fig. 4

5.  Fixe a tampa com o respectivo fecho (fig. 5).

  fig. 5

6.  Utilize o cabo USB3.0 incluído para ligar o conector  
 Mini USB3.0 do dispositivo ao conector USB3.0 do seu  
 PC/computador portátil.
 
7.  O QuickStore Portable é automaticamente reconhecido pelo  
 sistema operativo e todos os controlares necessários serão  
 instalados. O dispositivo está pronto.
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

 Nota:
 As unidades de disco rígido novas introduzidas na caixa  
 devem ser particionadas e formatadas. Siga as etapas  
 seguintes (e.g. Windows XP):
 Start (Iniciar) / Settings (Definições) / Control Panel (Painel de  
 controlo) / Administrative Tools (Ferramentas administrativas) /  
 Computer Management (Gestão de computadores) / Disk  
 Management (Gestão de discos). Clique sobre a unidade de  
 disco rígido correspondente com a tecla direita do rato e  
 escolha a opção que lhe permitirá particionar/formatar o  
 disco rígido.

6. Instalação do software

1.  Introduza o CD contendo o controlador e as ferramentas na  
 unidade de CD/DVD-ROM.

2.  Escolha a sua unidade de CD/DVD-ROM (e.g. D:\).

3.  Abra a pasta “Sharkoon“.
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

4.  Clique sobre o fi cheiro “Setup.exe”. A seguinte janela é  
 apresentada (fig. 1). Clique em “Install” (Instalar) para  
 instalar o software de cópia de segurança ou clique em  
 “Quit” (Sair) para cancelar a instalação.

 fig. 1

5.  Aceite os termos do acordo de licença (fig. 2) clicando no  
 botão “Agree” (Aceito). O botão “Back” (Voltar) permite-lhe  
 voltar à etapa anterior enquanto que o botão “Quit” (Sair) 
 cancela a instalação.

 fig. 2
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

6.  Confirme o caminho de destino para os ficheiros de  
 instalação clicando em “Install” (Instalar).
 Prima o botão “Back” (Voltar) se quiser voltar à etapa  
 anterior ou clique em “Quit” (Sair) para cancelar a  
 instalação.
 A opção “Create Desktop Shortcut” (Criar atalho no  
 ambiente de trabalho) permite-lhe criar ou não um ícone de  
 programa no ambiente de trabalho (fig. 3).

 fig. 3

7.  Conclua a instalação clicando em “OK” (fig. 4).

 fig. 4
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

8.  Após concluída a instalação, o ícone seguinte é apresentado  
 na sua barra de tarefas.

7. Software de cópia de segurança

7.1. Iniciar

1.  Clique uma vez no ícone existente na sua barra de tarefas  
 com a tecla direita do rato.
 Será apresentado o seguinte menu de contexto:

2.  “About…” (Acerca do…) mostra informação acerca do  
 software (fig. 5).

 fig. 5
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

3.  “Help” (Ajuda) abre o programa de ajuda do software de  
 criação de cópias de segurança (fig. 6).

 fig. 6

4.  “Exit PCCloneEX“ (Sair do PCCloneEX) permite-lhe sair do  
 programa (o respectivo ícone é removido da barra de  
 tarefas).

5.  “Show PCCloneEX” (Mostrar o PCCloneEX ) inicia o  
 programa de criação de cópias de segurança.  
 Alternativamente, pode iniciar o programa fazendo um  
 duplo clique sobre o respectivo ícone (com a tecla esquerda  
 do rato). PO
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

7.2. A opção “Quick launch” (Abertura rápida)

 A  –  Barra de menus.
 B  –  Inicie a criação de cópias de segurança clicando no  
   respectivo botão.
 C  –  Estes ícones são usados para iniciar a ajuda do  
   programa e para mostrar outras informações sobre o  
   mesmo.
 D  –  Clique neste botão para minimizar a janela.
   Para sair do programa consulte a secção 6.1. acima,  
   item nº. 4.
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

7.3. Definições de cópia de segurança

 A  –  Barra de menus.
 B  –  Todas as pastas do seu sistema são aqui mostradas.  
   Escolha as pastas que pretende copiar assinalando  
   as respectivas caixas de verifi cação.
 C  –  Estes ícones são usados para iniciar a ajuda do  
   programa e para mostrar outras informações sobre o  
   mesmo.
 D  –  Seleccione o dispositivo de destino externo no menu  
   pendente.
 E  –  Inicie a criação de cópias de segurança clicando no  
   respectivo botão.
 F  –  Restaure os fi cheiros de cópia de segurança já  
   existentes a partir da unidade externa (unidade de  
   cópia de segurança) clicando neste botão.
 G  –  Clique neste botão para minimizar a janela.

Nota:
Os fi cheiros de cópia de segurança são copiados para a pasta (oculta) 
“Fnet” no dispositivo de destino. Esta pasta não pode ser eliminada!
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

7.4. Gestor de ficheiros

 A  –  Barra de menus.
 B  –  Todos os ficheiros do seu sistema são aqui  
   mostrados. Utilize o gestor de ficheiros incluído para  
   gerir os seus fi cheiros.
 C  –  Estes ícones são usados para iniciar a ajuda do  
   programa e para mostrar outras informações sobre o  
   mesmo.
 D  –  Clique neste botão para minimizar a janela.
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

7.5. Definições do programa
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

 A  –  Menu bar
 B –  Select between the windows „Files Backup“ and  
   „Others“.
 C  –  Decide what shall happen after completing the  
   backup.
 D  –  Choose whether all or only changed files shall be  
   secured.
 E  –  Determine a hot key to start the backup.
 F  – These icons are used to start the program help and  
   to show some information about the program.
 G – Select which system folders shall be included into  
   the backup.
 H – Determine whether the Files Backup folder shall be  
   hidden and if the quick file backup shall be double  
   confirmed or not.
 I – Clicking this button minimizes the window.
 J – Decide if the program shall be started during system  
   boot-up.

Aviso:

A SHARKOON não assume qualquer responsabilidade pela perda de da-
dos, sobretudo devido a um manuseamento incorrecto.

Todos os produtos e descrições são marcas registadas dos respectivos 
fabricantes estando por isso protegidas.

Uma vez que é política da SHARKOON promover o constante melhora-
mento dos seus produtos, o design e especificações dos mesmos podem 
sofrer alterações sem aviso prévio. As especificações dos produtos po-
dem variar conforme o país.
Os direitos de autor do software incluído pertencem ao respectivo prop-
rietário. Antes de utilizar o software leia os termos do acordo de licença 
do fabricante.

Reservados todos os direitos (aplicável também aos extractos) para tra-
dução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. 
Qualquer violação dá direito a compensação.
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QUICKSTORE PORTABLE USB3.0

Reservados todos os direitos sobretudo no caso de atribuição de patente 
ou patente de utilidade. Estão reservados os direitos de distribuição e de 
alteração técnica.

Eliminação de equipamentos usados

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de 
alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima é colocado 
num produto, é sinal de que o mesmo está coberto pela Directiva Euro-
peia 2002/96/EC.
Informe-se acerca dos pontos de recolha para resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos.
Siga as regras locais e não elimine os seus equipamentos usados junta-
mente com o lixo doméstico. A correcta eliminação dos seus equipamen-
tos usados evita quaisquer potenciais consequências negativas para o 
ambiente e saúde humana.

© SHARKOON Technologies GmbH 2010
www.sharkoon.com
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