
Кратко ръководство на потребителя за твърд диск 

 Seagate Ext Basic Portable 

I. Свързване: 

За максимална производителност, моля свържете устройството към 

USB 3.0 порт. Устройството е съвместимо и с USB 2.0 порт. 

Бележка: За да защитите данните си винаги следвайте 

предписанията на операционната си система за безопасно изваждане 

на устройството от нея. 

II. Регулаторна информация: 

За повече информация относно продуктите на Seagate, моля посетете 

уебсайта им на www.seagate.com 

Може да намерите детайли относно гаранцията на този продукт на 

www.seagate.com, www.seagate.com/support/seagate-basic или като се 

свържете с търговеца на уреда. 

FCC Декларация за съответствие: 

Това оборудване е тествано и е съобразено с ограниченията за цифрови устройства Клас B, 

съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна 

защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и 

може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и не е използвано в съответствие 

с инструкциите, може да причини вредни смущения на радио комуникациите. Въпреки това, няма 

гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване 

причинява вредни смущения на радио или телевизионен сигнал, може да се опитате да 

коригирате това като: 

▪ Преместите или завъртите приемащата антена. 

▪ Увеличите разстоянието между оборудването и приемника. 

▪ Свържете оборудването към контакт от верига, различна от тази, към която е свързан 

приемникът.  

▪ Се консултирате с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.  

Внимание: Всяка промяна или модификация на това устройство може да отмени правото на 

потребителя да работи с това оборудване. 

© 2019 Seagate Technology LLC. Всички права са запазени. Seagate, Seagate Technology и логото Spiral 

са регистрирани търговски марки на Seagate Technology LLC в САЩ и/ или други държави. Всички 

други търговски марки или регистрирани търговски марки са собственост на техните съответни 

собственици. Спазването на всички приложими закони за авторското право е отговорност на 

потребителя. Seagate запазва правото си да променя, без предупреждение, спецификациите или 

офертите за продуктите си. 

Този продукт отговаря на директива Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни 

вещества в електрическото и електронното оборудване, текст от значение за ЕИП. 

Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 

В Европейския съюз, този етикет показва съвместимост с Директива 2002/96/EC за 

отпадъчното електрическо и електронно оборудване (WEEE). Продуктът не трябва да се 

изхвърля заедно с другите домакински отпадъци, а да бъде отнесен в пункт за 

рециклиране. 

 

Може да намерите допълнителна информация за моделите на това устройство на 

www.polycomp.bg  

http://www.seagate.com/
http://www.seagate.com/
http://www.seagate.com/support/seagate-basic
https://polycomp.bg/poly/0006300131671/brand?a=K%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%A2%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.html#&id=97;0;SEAGATE&vc=1&cb=103&wb=1&sk=00000000

