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Introduction
Merci d’avoir choisi le disque dur TOSHIBA STOR.E EDITION 2,5 po.
Veuillez lire attentivement le présent manuel de l’utilisateur, car il contient 
toutes les informations nécessaires à l’installation, l’utilisation et la 
maintenance du lecteur, ainsi que des conseils de sécurité.
Si le disque dur semble ne pas fonctionner normalement, consultez la 
section « Forum aux questions » à la fin de ce manuel.

Toshiba Places
Toshiba Places permet de rechercher, utiliser et acheter du contenu 
musical, vidéo ou autre directement depuis votre ordinateur*.  
Connectez-vous à www.toshibaplaces.com et amusez-vous !

*Le contenu disponible varie en fonction du pays de résidence.

Vérification des composants

Warranty Card

STOR.E EDITION 2,5 po 
(Manuel de l’utilisateur inclus)

Câble USB 3.0 micro-B Guide de prise en main 
et livret de garantie

Le présent manuel de l’utilisateur est chargé directement sur le disque dur. 
Nous recommandons de sauvegarder le manuel de l’utilisateur sur un CD 
ou sur votre disque dur local, directement après son installation.

http://www.toshibaplaces.com
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Instructions de sécurité
Afin d’éviter tout dysfonctionnement ou dommage au lecteur, veuillez tenir 
compte des précautions ci-dessous.

AVERTISSEMENT

n	 Assurez-vous que toutes les données sont sauvegardées sur le lecteur, 
dans la mesure où Toshiba n’est pas responsable de la corruption ou de 
la perte de données. Toshiba ne couvre pas les frais de restauration des 
données.

n	 Ne pas
n	 ouvrir le boîtier ou le lecteur
n	 démonter tout ou partie du lecteur
n	 poser des liquides près ou sur le lecteur, en raison des risques de 

dommages, de blessures, voire d’électrocution ou d’incendie
n	 heurter, laisser tomber ou poser des objets lourds sur le lecteur
n	 déplacer le lecteur pendant son fonctionnement en raison du risque 

de corruption des données
n	 utiliser d’autres connecteurs que les bus USB d’alimentation
n	 déconnecter les câbles lorsque le lecteur est en cours de 

fonctionnement. Commencez par arrêter le lecteur !
n	 exposer le lecteur à des températures en dehors de la plage de  

5° à 35°C en fonctionnement et à des températures de -20° à 60°C 
lorsqu’il est hors tension

n	 exposer le lecteur à l’humidité
n	 couvrir le lecteur pendant son utilisation en raison des risques de 

surchauffe
n	 Déconnectez immédiatement le lecteur si

n	 de la fumée ou une odeur inhabituelle provient du boîtier
n	 de l’eau a pénétré dans le boîtier ou ce dernier devient humide
n	 un objet a pénétré dans le boîtier du lecteur
n	 le câble a été endommagé (dans ce cas remplacez-le)

Si le lecteur ne se comporte pas de la façon prévue ou si vous avez des 
doutes sur son intégrité électrique, veuillez contacter immédiatement 
l’assistance technique TOSHIBA ou un revendeur agréé !
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Configuration requise
n	 Windows® XP/VISTA®/Windows® 7
n	 Processeur de 750 MHz ou plus rapide
n	 10 Mo d’espace disque
n	 256 Mo de mémoire système
n	 Un port USB 3.0 ou USB 2.0 disponible 

REMARQUE USB 3.0 est compatible en amont avec USB 2.0.

Installation du lecteur
Informations concernant l’alimentation par bus et le câble USB fourni :
n	 Votre périphérique est alimenté par le bus de données (USB).  

Par conséquent, il est inutile de le brancher sur une prise murale,  
dans la mesure où le courant nécessaire est fourni par le ou les ports 
USB connectés.

n	 Les concentrateurs USB passifs ou les connecteurs USB tels que les 
claviers, les souris et produits similaires ne peuvent pas être connectés 
directement sur le périphérique.

n	 Assurez-vous que les connecteurs sont insérés correctement.
n	 Ne forcez jamais pendant la connexion des câbles. Vérifiez la polarité 

avant la connexion !
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Connexion du lecteur à l’ordinateur

1
2

3 4

1. Connecteur USB 3.0 Micro-B 3. Connecteur USB 3.0 Standard-A
2. Voyant Alimentation/Données 4. Hôte USB 3.0 

compatible en amont vers USB 2.0

1. Une fois l’ordinateur démarré, branchez le connecteur USB 3.0 A sur 
l’un des ports USB de votre système hôte ou sur un concentrateur USB.

REMARQUE Il peut être nécessaire d’utiliser le contrôleur de carte hôte USB 3.0 Express 
pour votre ordinateur si ce dernier ne dispose pas de port USB 3.0. Vous 
pouvez également connecter le périphérique au port USB 2.0 de votre 
ordinateur. Dans ce cas, le taux de transfert sera limité à la vitesse 
maximale du port USB 2.0.

2. Branchez ensuite le micro connecteur USB 3.0 B sur le lecteur.
3. Le voyant

n	 d’alimentation s’allume immédiatement
n	 et le disque dur démarre.
n	 Ce disque dur est alors monté automatiquement et une icône 

s’affiche dans la section « Poste de travail ».
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Démontage et déconnexion 
du lecteur

Il est fortement conseillé de ne pas débrancher le lecteur en débranchant 
directement son câble, dans la mesure où le lecteur peut être en cours de 
fonctionnement.
Dans ce cas, les données risquent d’être perdues et le lecteur 
endommagé physiquement.
Suivez les instructions ci-dessous pour démonter le lecteur en toute 
sécurité (Windows 7).
1. Cliquez sur l’icône « Matériel et Ejecter »

Une fenêtre contextuelle s’affiche et présente les périphériques 
externes connectés à l’ordinateur.

2. Sélectionnez le lecteur TOSHIBA à éjecter.
Au bout de quelques secondes, une notification indique si le lecteur peut 
être retiré en toute sécurité. 

3. Cliquez sur « OK » et déconnectez le lecteur.

Nettoyage du boîtier du disque dur
Avant de nettoyer le lecteur, assurez-vous qu’il est déconnecté 
physiquement de l’ordinateur. Nous suggérons d’utiliser des produits 
standard pour le nettoyage et de s’assurer que toute trace de liquide est 
nettoyée.

Autres conseils
Pour toutes les actions normales de nettoyage du lecteur, de sauvegarde 
des données ou de gestion des fichiers, il est recommandé de lire la 
documentation de votre système d’exploitation.
Cette documentation devrait également comporter toutes les informations 
nécessaires quant à la défragmentation et à l’optimisation du disque dur.
Nous recommandons également d’installer des logiciels antivirus afin de 
protéger vos données contre les dommages des virus et les chevaux 
de Troie.
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Foire Aux Questions
Q :  Dois-je formater mon disque après son installation ?
A :  Non, car le disque a été formaté en usine et est prêt à l’emploi.

Q :  Dois-je installer des pilotes USB spécifiques pour Windows Vista, XP 
ou Windows 7 ?

A :  Non, le système d’exploitation dispose de tous les pilotes nécessaires.

Q :  Puis-je démarrer mon ordinateur à partir du disque dur externe ?
A :  Non, car Windows ne prend pas en charge le démarrage à partir des 

disques durs externes.

Q :  Pourquoi le disque dur est-il dépourvu d’un ventilateur ?
A :  Nos disques durs sont conçus de façon à optimiser la dissipation de la 

chaleur et par conséquent ne nécessitent pas de ventilateur. 
L’utilisation est ainsi quasiment silencieuse.

Q :  Pourquoi la capacité du lecteur telle qu’elle s’affiche sous Windows 
est-elle inférieure à sa capacité réelle annoncée ?

A :  Cette différence s’explique en raison des différents modes de calcul 
de la capacité.

Les fabricants de disque dur appliquent le système décimal, tandis que 
le système d’exploitation emploie le système binaire.
Exemple décimal :
1 Go = 1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets
Exemple binaire :
1 Go = 1 024 Mo = 1 048 576 Ko = 1 073 741 824 octets
Par conséquent, un disque dur de 120 Go (décimal) apparaît sous 
Windows comme ayant 112 Go (binaire).

Q :  Puis-je utiliser le lecteur pour copier un système d’exploitation d’un 
ordinateur à un autre ?

A :  Non, vous devez suivre les instructions de l’éditeur du système 
d’exploitation pour l’installation. Une simple copie ne suffit pas.

Q :  Est-ce que Toshiba offre un service de restauration des données ?
A :  Oui, Toshiba offre un service de restauration des données pour les 

disques durs externes. Veuillez consulter notre site Web 
www.toshiba-europe.com/services pour plus de détails à propos de ce 
service.

http://www.toshiba-europe.com/services
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Dépannage
Mon ordinateur ne reconnaît pas du tout le disque dur.
n	 Vérifiez les connexions et assurez-vous que les câbles sont fermement 

fixés.
n	 Si votre disque est connecté au moyen d’un concentrateur USB, 

assurez-vous que ce concentrateur est lui-même alimenté.
n	 Si vous utilisez une carte d’extension, assurez-vous qu’elle fonctionne 

correctement et mettez à jour le logiciel et le microprogramme. Si vous 
utilisez Windows XP, appliquez le Service Pack 1 ou plus récent.

Est-ce dangereux si le lecteur semble chaud au toucher ?
A :  Ceci est normal et sans danger.

Le lecteur renvoie le message suivant : « Impossible de démarrer le 
périphérique ».
A :  Deux causes sont possibles : Il peut s’agir d’un problème 

d’alimentation et vous devez alors vérifier les connexions, ou le lecteur 
subit un dysfonctionnement et nécessite une réparation.

Mon lecteur ne figure pas dans la section « Poste de travail » du 
Gestionnaire de périphériques.
A :  Appliquez les instructions suivantes :
1. Cliquez du bouton droit sur « Poste de travail ».
2. Sélectionnez « Gérer » dans le menu contextuel.
3. Sélectionnez « Gestion des disques » dans la zone Stockage. 

La liste des périphériques de stockage disponibles s’affiche.
4. Recherchez le disque dur dans la liste.
5. Cliquez dessus du bouton droit, dans la zone de droite et sélectionnez 

« Supprimer la partition » dans le menu contextuel.
6. Cliquez avec le bouton droit dans la zone de droite et sélectionnez 

« Nouvelle partition » dans le menu contextuel.
7. Sélectionnez ensuite « Partition primaire » dans l’Assistant Partition. 

Cliquez sur Suivant.
8. La lettre d’identification du lecteur s’affiche, que vous pouvez modifier. 

Cliquez sur Suivant.
9. Confirmez le formatage du lecteur.

Lorsque je tente de formater le lecteur, je reçois le message « Impossible 
de terminer le formatage ».
A :  Ceci peut être dû au formatage du lecteur avec le système de 

fichiers FAT. 
Essayez le système « NTFS ». Ceci devrait résoudre le problème.
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Assistance TOSHIBA
Vous avez besoin d’aide ?
Pour obtenir les pilotes les plus récents, les manuels de l’utilisateur mis à 
jour et les questions les plus fréquentes, consultez la page TOSHIBA 
Options & Services Support à l’adresse suivante : 
computers.toshiba.eu/options-support

Veuillez consulter la page computers.toshiba.eu/options-warranty
pour obtenir le numéro d’assistance téléphonique TOSHIBA dans votre 
pays, ou consultez votre revendeur.

Règlements
Homologation CE

Ce produit porte la marque CE conformément à la 
directive européenne applicable. La partie responsable 
de l’homologation CE est Toshiba Europe GmbH, 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Allemagne. Une copie 
de la Déclaration officielle de Conformité est disponible 
sur le site Internet suivant : http://epps.toshiba-teg.com.

Environnement de travail
Ce produit a été conçu conformément à la norme EMC (compatibilité 
électromagnétique) et pour des applications de type résidentiel, 
commercial et industrie légère. Tout autre environnement de travail n’a pas 
été vérifié par Toshiba et l’utilisation de ce produit dans ces 
environnements de travail peut être limité ou ne pas être recommandé. 
Conséquences possibles de l’utilisation de ce produit dans un 
environnement de travail non vérifié : perturbation du fonctionnement 
d’autres produits ou de ce produit du fait de son environnement, avec des 
risques de dysfonctionnement temporaires ou de perte/corruption des 
données. Exemples d’environnements de travail non vérifiés et conseils :
n	 Environnement industriel (environnements où la tension nominale du 

secteur est de 380 V triphasé), dysfonctionnement du produit dû à de 
forts champs magnétiques, notamment près de machines puissantes ou 
de générateurs.

n	 Environnements médicaux : ce produit Toshiba n’a pas été homologué 
en tant que produit médical aux termes de la directive sur les Produits 
médicaux, par conséquent il ne peut pas être utilisé dans un cadre 
médical sans autre vérification. L’utilisation dans les locaux 
administratifs des hôpitaux est possible à condition de disposer d’une 
autorisation des autorités compétentes.

http://computers.toshiba.eu/options-support
http://computers.toshiba.eu/options-warranty
http://epps.toshiba-teg.com
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n	 Automobile : veuillez consulter les instructions du véhicule concernant 
l’usage de ce type de produit.

n	 Avion : suivez les instructions du personnel de bord concernant les 
restrictions d’utilisation.

Autres environnements non concernés directement par la 
directive EMC

n	 Utilisation en extérieur : ce camescope a été conçu essentiellement 
pour un usage familial ou de bureau. Il ne dispose d’aucune protection 
spéciale contre l’humidité ou les chocs.

n	 Atmosphère explosive : l’utilisation de ce produit dans ce type 
d’environnement (Ex) est interdite.

Informations spécifiques aux pays de l’Union 
Européenne :

REACH - Déclaration de conformité
Les nouveaux règlements de l’Union Européenne (EU) concernant les 
produits chimiques, REACH (Enregistrement, évaluation, autorisation et 
restriction des substances chimiques), entré en vigueur le 1er juin 2007.
Toshiba s’engage à se mettre en conformité avec toutes les dispositions 
des règlements REACH et à fournir à ses clients des informations sur les 
substances chimiques de nos produits conformément aux règlements 
REACH.
Veuillez consulter le site Web suivant 
www.toshiba-europe.com/computers/info/reach pour plus d’informations 
sur la présence dans nos articles de substances incluses sur la liste de 
référence, conformément à l’article 59(1) du règlement (EC) N° 1907/2006 
(« PORTEE ») pour une concentration supérieure à 0,1 % masse par 
masse.

http://www.toshiba-europe.com/computers/info/reach
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Mise au rebut des produits

Le symbole de poubelle barrée indique que le produit et 
ses composants ne doivent pas être jetés avec les déchets 
ménagers.
La barre noire indique que le produit a été mis sur le 
marché après le 13 août 2005.
En participant à la collecte sélective des produits, vous 
participerez au rejet responsable des produits, ce qui nous 
aidera à éviter les conséquences négatives sur 
l’environnement et la santé humaine.
Pour plus de détails sur les programmes de collecte et de 
recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site 
Web (http://eu.computers.toshiba-europe.com) ou 
contactez la mairie ou le magasin où vous avez acheté le 
produit.

Avis
© 2011 TOSHIBA Europe GmbH. Tous droits réservés.
TOSHIBA se réserve le droit d’apporter des modifications techniques. 
TOSHIBA n’accepte aucune responsabilité pour les dommages liés 
directement ou indirectement à des erreurs, des omissions ou des 
différences entre l’ordinateur et la présente documentation. 
Le nom Toshiba et ses logos sont des marques déposées de Toshiba. 
Les autres marques commerciales mentionnées ou figurant dans ce 
document appartiennent à leur propriétaire. Erreurs et omissions 
exceptées.

http://eu.computers.toshiba-europe.com
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Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα σκληρού δίσκου 
STOR.E ΕΚΔΟΣΗ 2.5" της TOSHIBA.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης, καθώς περιέχει όλες τις 
σχετικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση 
της μονάδας δίσκου καθώς και συμβουλές για την ασφάλεια.
Σε περίπτωση που η μονάδα δίσκου δεν συμπεριφέρεται όπως 
αναμένεται, ανατρέξτε στην ενότητα “Συχνές ερωτήσεις” στο τέλος αυτού 
του εγχειριδίου.

Toshiba Places
Η εφαρμογή Toshiba Places σας προσφέρει έναν βολικό τρόπο 
αναζήτησης, πρόσβασης και αγοράς αρχείων μουσικής, βίντεο και άλλου 
περιεχομένου, για να απολαύσετε στον υπολογιστή σας*. Απλώς 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.toshibaplaces.com και απολαύστε!

*Το διαθέσιμο περιεχόμενο εξαρτάται από τη χώρα διαμονής.

Ελέγξτε τα εξαρτήματα

Warranty Card

STOR.E ΕΚΔΟΣΗ 2.5" 
(συμπεριλαμβάνεται το 

εγχειρίδιο χρήσης)

Καλώδιο Micro-B USB 3.0 Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης 

και φυλλάδιο εγγύησης

Αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης έχει αποσταλεί στην ίδια τη μονάδα δίσκου. 
Συνιστούμε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του εγχειριδίου χρήσης 
σε ένα CD ή στην τοπική μονάδα δίσκου αμέσως μετά την εγκατάσταση 
της μονάδας δίσκου.

http://www.toshibaplaces.com
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Οδηγίες ασφάλειας
Τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις για αποφυγή 
δυσλειτουργίας ή βλάβης της μονάδας δίσκου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

n	 Βεβαιωθείτε ότι δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα για όλα τα δεδομένα 
στη μονάδα δίσκου, καθώς η Toshiba δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν 
καταστροφή η απώλεια των δεδομένων. Η Toshiba δεν θα καλύψει τα 
έξοδα για τυχόν ανάκτηση δεδομένων.

n	 Μην
n	 ανοίγετε το περίβλημα ή τη μονάδα δίσκου
n	 αποσυναρμολογείτε τη μονάδα δίσκου ή μέρη της
n	 τοποθετείτε υγρά κοντά ή επάνω στη μονάδα δίσκου, καθώς μπορεί 

να προκληθεί ζημιά στη μονάδα δίσκου, τραυματισμός, 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά

n	 αφήνετε τη μονάδα δίσκου να χτυπήσει με άλλο αντικείμενο, να 
πέσει ή να τρανταχτεί

n	 μετακινείτε τη μονάδα κατά τη λειτουργία, καθώς μπορεί να 
προκληθεί καταστροφή δεδομένων

n	 χρησιμοποιείτε άλλες θύρες εκτός από αυτήν του διαύλου USB 
παροχής ισχύος

n	 αποσυνδέετε τα καλώδια κατά τη λειτουργία. Αφαιρέστε πρώτα τη 
μονάδα δίσκου!

n	 εκθέτετε τη μονάδα δίσκου σε θερμοκρασίες εκτός του εύρους 
5° – 35°C κατά τη λειτουργία και σε θερμοκρασίες -20° – 60°C ενώ 
είναι απενεργοποιημένη

n	 εκθέτετε τη μονάδα δίσκου σε συνθήκες υγρασίας
n	 καλύπτετε τη μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία, καθώς μπορεί να 

υπερθερμανθεί
n	 Αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα αν

n	 βγαίνει καπνός ή ασυνήθιστη οσμή από το περίβλημα της μονάδας 
δίσκου

n	 έχει διεισδύσει νερό στο περίβλημα της μονάδας ή αν βραχεί
n	 έχει εισαχθεί κάποιο αντικείμενο στο περίβλημα της μονάδας δίσκου
n	 έχει καταστραφεί το καλώδιο (σε μια τέτοια περίπτωση, 

αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα καινούργιο)
Αν η μονάδα δίσκου δεν συμπεριφέρεται όπως αναμένεται ή αν έχετε 
αμφιβολίες σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια, καλέστε αμέσως τον αριθμό 
ανοιχτής επικοινωνίας της TOSHIBA ή έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή!
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Απαιτήσεις συστήματος
n	 Windows® XP / VISTA® / Windows® 7
n	 Επεξεργαστής 750 MHz ή ταχύτερος
n	 Χώρος στο σκληρό δίσκο του συστήματος: 10 MB
n	 Μνήμη συστήματος 256MB
n	 Μία ελεύθερη θύρα USB 3.0 ή USB 2.0 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το USB 3.0 είναι συμβατό προς τα πίσω με το USB 2.0.

Εγκατάσταση της μονάδας δίσκου
Μερικές πληροφορίες για την τροφοδοσία μέσω διαύλου και μέσω του 
παρεχόμενου καλωδίου USB:
n	 Η μονάδα δίσκου που διαθέτετε τροφοδοτείται μέσω διαύλου. Συνεπώς, 

δεν χρειάζεται να συνδέσετε κάποια εξωτερική τροφοδοσία ρεύματος, 
καθώς όλο το ρεύμα που χρειάζεται παρέχεται μέσω της συνδεδεμένης 
θύρας(ών) USB.

n	 Δεν είναι δυνατή η χρήση ή σύνδεση στη μονάδα δίσκου παθητικών 
διανομέων USB ή βυσμάτων USB όπως π.χ. για πληκτρολόγιο, ποντίκι 
ή άλλα παρόμοια προϊόντα.

n	 Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα εισάγονται σωστά.
n	 Ποτέ μην πιέζετε τα καλώδια όταν τα συνδέετε. Ελέγξτε την πολικότητα 

πριν από τη σύνδεση!
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Σύνδεση της μονάδας δίσκου στον 
υπολογιστή σας

1
2

3 4

1. Βύσμα micro-B USB 3.0 3. Τυπικό βύσμα USB 3.0 A
2. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/δεδομένων 4. Κεντρικό USB 3.0 

συμβατό προς τα πίσω με το USB 2.0

1. Αφού ενεργοποιήσετε και εκκινήσετε πλήρως τον υπολογιστή σας, 
συνδέστε το τυπικό βύσμα USB 3.0 A σε μια θύρα USB του κεντρικού 
συστήματός σας ή σε έναν ενεργό διανομέα USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορεί να χρειαστείτε έναν κεντρικό ελεγκτή καρτών Express Card USB 3.0 
για τον υπολογιστή σας, αν αυτός δεν έχει θύρα USB 3.0. Επίσης, μπορείτε 
να συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας. Ωστόσο, η 
ταχύτητα μεταφοράς θα υποβαθμιστεί σε αυτήν του USB 2.0.

2. Τώρα, συνδέστε το βύσμα micro-B USB 3.0 στην αντίστοιχη θύρα στη 
μονάδα δίσκου.

3. Αμέσως,
n	 θα ανάψει η·ενδεικτική λυχνία λειτουργίας/δεδομένων
n	 θα ενεργοποιηθεί η μονάδα δίσκου
n	 θα προσαρτηθεί η μονάδα δίσκου και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο 

νέας μονάδας δίσκου στην επιλογή “Ο Υπολογιστής μου”
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Αφαίρεση και αποσύνδεση της 
μονάδας δίσκου

Συνιστάται ιδιαίτερα να μην αποσυνδέετε τη μονάδα δίσκου απλώς 
αποσυνδέοντας το καλώδιο σύνδεσης, επειδή ενδέχεται τη στιγμή εκείνη 
να εγγράφονται δεδομένα στη μονάδα δίσκου.
Τέτοιου είδους δεδομένα θα χαθούν και η μονάδα δίσκου μπορεί να 
υποστεί βλάβη!
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη 
μονάδα δίσκου (Windows 7).
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο “Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού και 

Εξαγωγή αποθηκευτικών μέσων”.
Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα με τις εξωτερικές συσκευές που 
είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας.

2. Επιλέξτε τη μονάδα δίσκου της TOSHIBA για εξαγωγή.
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι τώρα 
μπορείτε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή. 

3. Κάντε κλικ στο “ΟΚ” και τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα 
δίσκου.

Καθαρισμός του περιβλήματος της 
μονάδας δίσκου

Πριν από τον καθαρισμό της μονάδας δίσκου, βεβαιωθείτε ότι την έχετε 
αποσυνδέσει από τον υπολογιστή. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνωστά 
προϊόντα για τον καθαρισμό της και να σκουπίζετε τυχόν υπολειπόμενο 
υγρό στην επιφάνειά της.

Περισσότερες συμβουλές
Για περισσότερες ενέργειες κατά την κανονική λειτουργία όπως 
μετονομασία της μονάδας δίσκου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 
δεδομένων ή διαχείριση αρχείων, συνιστούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο 
χρήσης του λειτουργικού σας συστήματος.
Επίσης, για τις εργασίες συντήρησης όπως ανασυγκρότηση και 
βελτιστοποίηση συνιστούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήστη του 
λειτουργικού σας συστήματος.
Επίσης, συνιστούμε ιδιαίτερα να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό προστασίας 
από ιούς, για να προστατεύετε τα δεδομένα σας από βλάβες που 
προκαλούνται από ιούς ή προγράμματα δούρειου ίππου.
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Συχνές ερωτήσεις
Ε:  Χρειάζεται να διαμορφώσω τη μονάδα δίσκου μετά την εγκατάσταση;
A:  Όχι, επειδή η μονάδα δίσκου διαμορφώνεται κατά την κατασκευή της.

Ε:  Χρειάζονται προγράμματα οδήγησης USB για Windows Vista, XP ή 
Windows 7;

A:  Όχι, είναι ήδη διαθέσιμα στο λειτουργικό σας σύστημα.

Ε:  Μπορώ να εκκινήσω το σύστημά μου από τη μονάδα δίσκου;
A:  Όχι, επειδή τα Windows δεν υποστηρίζουν την εκκίνηση από τις 

εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.

Ε:  Γιατί δεν χρειάζεται ανεμιστήρα η μονάδα δίσκου;
A:  Οι μονάδες δίσκου έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη απαγωγή θερμότητας 

και συνεπώς δεν χρειάζονται ανεμιστήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους.

Ε:  Γιατί η χωρητικότητα της μονάδας δίσκου που διαθέτω (όπως φαίνεται 
στα Windows) είναι μικρότερη από την πραγματική;

A:  Αυτή η διαφορά εξηγείται καθώς υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι 
υπολογισμού της χωρητικότητας.

Οι κατασκευαστές των μονάδων σκληρού δίσκου χρησιμοποιούν το 
δεκαδικό σύστημα, ενώ το λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιεί το 
δυαδικό σύστημα.
Παράδειγμα δεκαδικού συστήματος:
1GB = 1.000MB = 1.000.000KB = 1.000.000.000 bytes
Παράδειγμα δυαδικού συστήματος:
1GB = 1.024MB = 1.048.576KB = 1.073.741.824 bytes
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ένας δίσκος με χωρητικότητα 120GB 
(δεκαδικό) στα Windows να φαίνεται ότι έχει μόνο 112GB (δυαδικό).

Ε:  Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη μονάδα δίσκου για να αντιγράψω ένα 
λειτουργικό σύστημα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον;

A:  Όχι, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
λειτουργικού συστήματος για την εγκατάσταση. Ένα απλό αντίγραφο 
δεν αρκεί.

Ε:  Προσφέρει η Toshiba υπηρεσίες αποκατάστασης δεδομένων;
A:  Ναι, η Toshiba προσφέρει μια υπηρεσία αποκατάστασης δεδομένων 

για εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου. Ελέγξτε την τοποθεσία μας 
στο web www.toshiba-europe.com/services για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία.

http://www.toshiba-europe.com/services
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο υπολογιστής μου δεν αναγνωρίζει καθόλου τη μονάδα δίσκου.
n	 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σας είναι ασφαλείς.
n	 Αν η μονάδα δίσκου σας είναι συνδεδεμένη μέσω ενός διανομέα USB, 

βεβαιωθείτε ότι διαθέτει τη δική της τροφοδοσία ρεύματος.
n	 Αν χρησιμοποιείτε μια πρόσθετη κάρτα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί 

σωστά και ενημερώστε το λογισμικό/υλικολογισμικό. Αν χρησιμοποιείτε 
Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχετε το Service Pack 1 ή νεότερο.

Είναι επικίνδυνο αν θερμανθεί η μονάδα δίσκου κατά τη λειτουργία;
A:  Αυτό είναι φυσιολογικό και συνεπώς δεν είναι επικίνδυνο.

Η μονάδα εμφανίζει ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται”.
A:  Δύο πιθανοί λόγοι. Είτε υπάρχει πρόβλημα τροφοδοσίας και πρέπει να 

ελέγξετε τις συνδέσεις, είτε η μονάδα δίσκου παρουσιάζει 
δυσλειτουργία και απαιτείται σέρβις.

Δεν μπορώ να δω τη μονάδα δίσκου στην επιλογή “Ο Υπολογιστής μου”, 
αλλά εμφανίζεται στη Διαχείριση Συσκευών.
A:  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή “Ο Υπολογιστής μου”.
2. Επιλέξτε “Διαχείριση” στο αναδυόμενο μενού.
3. Επιλέξτε “Διαχείριση Δίσκων”. 

Θα δείτε μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές αποθήκευσης.
4. Ελέγξτε αν εμφανίζεται η μονάδα δίσκου σας.
5. Κάντε δεξί κλικ στο δεξιό πλαίσιο και επιλέξτε “Διαγραφή διαμερίσματος” 

στο αναδυόμενο μενού.
6. Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο και επιλέξτε “Δημιουργία νέου 

διαμερίσματος” στο αναδυόμενο μενού.
7. Στη συνέχεια επιλέξτε “Πρωτεύον διαμέρισμα” στο παράθυρο οδηγού 

διαμερίσματος. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
8. Θα εμφανιστεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου, το οποίο μπορείτε να 

αλλάξετε. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
9. Επιβεβαιώστε για διαμόρφωση της μονάδας δίσκου.

Στην προσπάθειά μου να διαμορφώσω το δίσκο, λαμβάνω το μήνυμα 
“Δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης”.
A:  Αυτό μπορεί να προκληθεί λόγω διαμόρφωσης της μονάδας δίσκου με 

το σύστημα αρχείων FAT. 
Δοκιμάστε το σύστημα αρχείων “NTFS”. Αυτό θα πρέπει να λύσει το 
πρόβλημα.
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Υποστήριξη της Toshiba
Χρειάζεστε βοήθεια;
Για τις τελευταίες ενημερώσεις των προγραμμάτων οδήγησης, 
τα εγχειρίδια χρήσης και τις συχνές ερωτήσεις, ανατρέξτε στη σελίδα 
υποστήριξης επιλογών και υπηρεσιών της TOSHIBA:
computers.toshiba.eu/options-support

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση computers.toshiba.eu/options-warranty
για τις ανοιχτές γραμμές της TOSHIBA.

Κανονιστικές δηλώσεις
Συμμόρφωση κατά CE

Το προϊόν αυτό φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ. Υπεύθυνη για 
τη σήμανση CE είναι η Toshiba Europe GmbH 
Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Γερμανία. 
Ένα αντίγραφο της επίσημης δήλωσης συμμόρφωσης 
μπορείτε να λάβετε από την παρακάτω τοποθεσία web: 
http://epps.toshiba-teg.com.

Περιβάλλον εργασίας
Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) αυτού του προϊόντος έχει 
επιβεβαιωθεί τυπικά για αυτήν την κατηγορία προϊόντων για τα 
ονομαζόμενα οικιακά, επαγγελματικά και ελαφράς βιομηχανίας 
περιβάλλοντα. Κανένα άλλο περιβάλλον εργασίας δεν έχει επιβεβαιωθεί 
από την Toshiba και η χρήση αυτού του προϊόντος σε αυτά τα 
περιβάλλοντα εργασίας μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην 
είναι συνιστώμενη. Πιθανές συνέπειες από τη χρήση της συσκευής αυτής 
σε μη επιβεβαιωμένα περιβάλλοντα εργασίας ενδέχεται να είναι οι εξής: 
παρεμβολές από άλλα προϊόντα ή αυτό το προϊόν στη γύρω περιοχή με 
αποτέλεσμα την προσωρινή δυσλειτουργία ή την απώλεια/καταστροφή 
δεδομένων. Παράδειγμα μη επιβεβαιωμένου περιβάλλοντος εργασίας και 
σχετικών συσκευών:
n	 Βιομηχανικό περιβάλλον (π. χ. περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται 

κυρίως δίκτυο τριφασικού ρεύματος τάσης 380V): κίνδυνος 
παρεμβολών από αυτό το προϊόν λόγω πιθανών ισχυρών 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ιδιαίτερα δίπλα σε μεγάλα μηχανήματα ή 
μονάδες ισχύος.

http://computers.toshiba.eu/options-support
http://computers.toshiba.eu/options-warranty
http://epps.toshiba-teg.com
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n	 Ιατρικό περιβάλλον: η συμβατότητα με την οδηγία για τα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Toshiba, 
συνεπώς, αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιατρικό 
χωρίς περαιτέρω επιβεβαίωση. Η χρήση σε συνηθισμένα περιβάλλοντα 
γραφείου π.χ. σε νοσοκομεία, δεν δημιουργεί προβλήματα, εφόσον δεν 
υπάρχει περιορισμός από το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό.

n	 Περιβάλλον οχημάτων: ανατρέξτε στις οδηγίες κατόχου του σχετικού 
οχήματος για συμβουλές σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος 
(κατηγορία).

n	 Περιβάλλον αεροσκαφών: τηρείτε τις οδηγίες·του προσωπικού πτήσης, 
αναφορικά με τυχόν περιορισμούς ως προς τη χρήση της συσκευής.

Άλλα περιβάλλοντα που δεν σχετίζονται με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

n	 Εξωτερική χρήση: σε ένα τυπικό οικιακό περιβάλλον ή γραφείου αυτό το 
προϊόν δεν διαθέτει ιδιαίτερη αντίσταση κατά της εισχώρησης υγρασίας 
και κατά των ισχυρών κραδασμών.

n	 Εκρηκτική ατμόσφαιρα: δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του προϊόντος 
σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα εργασίας.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο σε κράτη 
μέλη της Ε.Ε:

REACH - Δήλωση συμμόρφωσης
Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) περί χημικών ουσιών, 
REACH (Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση Χημικών), ισχύει από την 
1 Ιουνίου 2007. 
Η Toshiba δεσμεύεται για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του 
κανονισμού REACH και για την παροχή στους πελάτες της των σχετικών 
πληροφοριών για τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα της 
σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία στο web 
www.toshiba-europe.com/computers/info/reach για πληροφορίες σχετικά 
με την παρουσία στα προϊόντα μας ουσιών που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο υποψηφίων χημικών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του 
Κανονισμού (EΚ) Αριθ. 1907/2006 (“REACH”) σε συγκέντρωση πάνω από 
0,1% κατά βάρος.

http://www.toshiba-europe.com/computers/info/reach
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Απόρριψη των προϊόντων

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι τα 
προϊόντα δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται 
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. 
Η μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διατέθηκε στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. 
Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή των προϊόντων, 
συμβάλλετε στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των 
προϊόντων και βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα 
συλλογής και ανακύκλωσης που διατίθενται στη χώρα σας, 
επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο web 
(http://eu.computers.toshiba-europe.com) ή επικοινωνήστε 
με το αρμόδιο γραφείο στην περιοχή σας ή με το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σημειώσεις
© 2011 TOSHIBA Europe GmbH. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου 
δικαιώματος.
Η TOSHIBA διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο. 
Η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που 
οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε σφάλματα, παραλείψεις ή ανακολουθίες 
μεταξύ του προϊόντος και της τεκμηρίωσης.
Η ονομασία Toshiba και τα λογότυπά της είναι σήματα κατατεθέντα της 
Toshiba. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή εμφανίζονται 
στο παρόν έγγραφο αναγνωρίζονται ως ιδιοκτησία των αντίστοιχων 
δικαιούχων. Εξαιρούνται τα σφάλματα και οι παραλείψεις.

http://eu.computers.toshiba-europe.com



