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SanDisk SSD Ready Cache 32GB pre notebooky 

Bezpečnostné pokyny a návod na použitie 

Vyvarujte sa dotyku so SanDisk SSD konektorom. Manipulujte s ním držaním za hrany alebo telo. 

Neodstraňujte, nepoškoďte ani neprelepujte žiadne samolepky na tele disku. Ich poškodenie alebo 

odstránenie môže spôsobiť stratu nároku na záruku. Uistite sa, že SanDisk SSD neprekračuje 

pracovnú teplotu uvedenú v produktovom manuáli. V prípade, že by sa disk prehrial, buďte pri jeho 

vyberaní zo zariadenia opatrní. 

Skladujte SanDisk SSD mimo dosahu vody, sprchy, kúpeľne, kuchynských drezov a iných zdrojov 

vlhkosti. Vlhkosť v kombinácii s elektrickým zariadením môže spôsobiť elektrický šok. Nesnažte sa 

disk rozmontovať, rozbiť, vyskratovať alebo spáliť, nakoľko toto môže spôsobiť požiar alebo zranenie. 

Návod na inštaláciu: 

Pred inštaláciou SanDisk SSD prosím dodržte všetky bezpečnostné opatrenia udávané výrobcom 

zariadenia, do ktorého idete disk montovať. 

1. Vypnite vaše PC alebo notebook a odpojte napájanie z elektrickej siete. Pokiaľ vaše 

zariadenie používa batériu, odpojte ju, alebo ju vymontujte. 

2. Podľa návodu na použitie od vášho zariadenia toto otvorte a nájdite SATA konektory na 

matičnej doske. 

3. V závislosti od druhu prístroja: 

a. Desktop: pripojte SanDisk SSD k SATA káblu a ten potom pripojte do SATA slotu na 

matičnej doske. Pripojte SATA disk do napájacieho konektoru. Po zapojení zatvorte 

zariadenie a znovu ho zapojte do elektrickej siete. 

b. Notebook: zasuňte SanDisk SSD SATA konektor do konektoru SATA v notebooku. 

V prípade inštalácie do notebooku je možné, že bude treba preinštalovať batériu pred 

zapojením do elektrickej siete. 

4. SATA využíva point –to point protokol, preto netreba zadávať žiadne funkcionality 

premostenia. 

5. Zapnite systém pre skontrolovanie úspešnosti inštalácie. 

Dodatočné bezpečnostné opatrenia: 

Držte SanDisk SSD disk mimo priameho slnečného žiarenia, vlhkosti alebo akýchkoľvek extrémnych 

teplôt. Neohýbajte, ani inak nedeformujte jeho obal. Spotrebiteľ je zodpovedný za enviromentálne 

a iné špecifiká používania disku. Nevyhadzujte SanDisk SSD do bežného odpadu, zlikvidujte ho 

v súlade s príslušnými enviromentálnymi normami. 

Technická podpora: 

Navštívte : www.sandisk.com/support (USA) alebo www.sandisk.co.uk/support (UK a Európa)SanDisk 

poskytuje na SSD disky 3-ročnú záručnú lehotu. 

http://www.sandisk.com/support
http://www.sandisk.co.uk/support
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SanDisk SSD Ready Cache 32GB pro notebooky 
 
Bezpečnostní pokyny a návod k použití 
Vyvarujte se dotyku se SanDisk SSD konektorem. Manipulujte s ním držením za hrany nebo tělo. 
Neodstraňujte, nepoškoďte ani nepřelepujte žádné samolepky na těle disku. Jejich poškození nebo 
odstranění může způsobit ztrátu nároku na záruku. Ujistěte se, že SanDisk SSD nepřekračuje pracovní 
teplotu uvedenou v produktovém manuálu. V případě, že by se disk přehřál, buďte při jeho vyjímání 
ze zařízení opatrní. 
 
Skladujte SanDisk SSD mimo dosah vody, sprchy, koupelny, kuchyňských dřezů a jiných zdrojů 
vlhkosti. Vlhkost v kombinaci s elektrickým zařízením může způsobit elektrický šok. Nesnažte se disk 
rozmontovat, rozbít, vyzkratovat nebo spálit, protože toto může způsobit požár nebo zranění. 
 
Návod na instalaci: 
Před instalací SanDisk SSD prosím dodržte všechna bezpečnostní opatření udávané výrobcem 
zařízení, do kterého jdete disk montovat. 
 

1. Vypněte vaše PC nebo notebook a odpojte napájení z elektrické sítě. Pokud vaše zařízení 
používá baterii, odpojte ji, nebo ji vymontujte. 

2. Podle návodu k použití od vašeho zařízení toto otevřete a najděte SATA konektory na 
základní desce. 

3. V závislosti na druhu přístroje: 
 

a. Desktop: připojte SanDisk SSD k SATA kabelu a ten pak připojte do SATA slotu na 
základní desce. Připojte SATA disk do napájecího konektoru. Po zapojení zavřete zařízení a 
znovu ho zapojte do elektrické sítě. 
b. Notebook: zasuňte SanDisk SSD SATA konektor do konektoru SATA v notebooku. V 
případě instalace do notebooku je možné, že bude třeba přeinstalovat baterii před zapojením 
do elektrické sítě. 

 
4. SATA využívá point-to point protokol, proto netřeba zadávat žádné funkcionality přemostění. 
5. Zapněte systém pro kontrolu úspěšnosti instalace. 

 
 

Dodatečná bezpečnostní opatření: 
Držte SanDisk SSD disk mimo přímého slunečního záření, vlhkosti nebo jakýchkoliv extrémních teplot. 
Neohýbejte, ani jinak nedeformujte jeho obal. Spotřebitel je zodpovědný za environmentální a jiné 
specifika užívání disku. Nevyhazujte SanDisk SSD do běžného odpadu, zlikvidujte jej v souladu s 
příslušnými environmentálními normami. 

 
Technická podpora: 
Navštivte:  
www.sandisk.com/support (USA)  
nebo  
www.sandisk.co.uk/support (UK a Evropa) 
 
SanDisk poskytuje na SSD disky 3-letou záruční lhůtu. 
 


