
WD Passport™

UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 

portátil
Guia de instalação rápida



CONTEÚDO DO KIT
� Unidade de disco rígido portátil WD Passport
� Cabo USB 2.0 de 56 cm certificado
� Guia de instalação rápida

COMPATIBILIDADE
Windows®

� Porta USB disponível
� Windows 2000/XP (consultar a seção de Suporte 

técnico deste guia)

Macintosh®

� Porta USB disponível
� Mac® OS X 10.1.5 ou mais recente

Nota: 
� A compatibilidade pode variar dependendo da 

configuração do computador e do sistema 
operacional.

� Os software WD Sync™ e Google™ somente 
suportam Windows.

IMPORTANTE: é recomendável instalar os pacotes 
de serviços e atualizações mais recentes para obter o 
melhor desempenho e confiabilidade. Para 
Windows, vá para o menu Iniciar e selecione 
Windows Update. Para Mac, vá para o menu da 
Apple e selecione Atualização de software.



INSTALAÇÃO DA UNIDADE
1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo certificado USB 2.0 de 56 cm 

fornecido no kit à unidade e ao computador.
3. Os utilitários da unidade são instalados 

automaticamente. Se um alerta de segurança for 
exibido durante a instalação, clique em Aceitar 
ou Continuar.

4. Quando a instalação terminar, um menu 
mostrará uma lista que inclui os software 
WD Sync e Google. Para instalação, clique duas 
vezes no software desejado; ou então clique em 
Sair para iniciar o uso da unidade.

Nota: se o recurso AutoPlay não estiver disponível no 
computador ou você estiver conectando a unidade a 
outro computador, você deve instalar os utilitários e o 
software manualmente. Clique duas vezes em 
Meu computador, no ícone da unidade 
WD Passport, na pasta WD_Windows_Tools e no 
arquivo Setup.exe 



UTILIZAÇÃO DO WD SYNC
Vá para Meu Computador e clique duas vezes no 
ícone da unidade WD Passport. Localize o arquivo 
wdsync.exe e clique duas vezes nele para iniciar o WD 
Sync. Siga as instruções que aparecerem na tela.

Visite nossa Base de conhecimentos no endereço 
support.wdc.com e veja a resposta Answer ID 1434 
para obter detalhes sobre instalação e uso.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Pode ser necessário um cabo especial para 
computadores com alimentação de barramento 
limitada. Para mais informações nos EUA, visite o 
nosso Web site no endereço store.westerndigital.com.  
Fora dos EUA, entre em contato com o suporte 
técnico da WD em sua região. Para obter a lista de 
contatos do suporte técnico visite support.wdc.com e 
veja a resposta Answer ID 1048 na Base de 
conhecimentos.



COMO DESCONECTAR A UNIDADE
Windows
1. Clique duas vezes no ícone Remover hardware 

com segurança de na bandeja do sistema 
(normalmente localizada no canto inferior direito 
da área de trabalho). Você também pode dar um 
único clique no ícone da bandeja do sistema e 
selecionar Dispositivo de armazenamento em 
massa USB na caixa de diálogo instantânea.

2. Selecione Dispositivo de armazenamento em 
massa USB na lista e clique em Parar. Clique em 
OK para confirmar a escolha da unidade que será 
desconectada. 

3. Você agora pode desconectar com segurança o 
cabo de interface USB do seu computador.

Macintosh
1. Localize o ícone da(s) Unidade(s) removível(is) 

para este dispositivo na área de trabalho e arraste-
o(s) para o ícone da Lixeira. 

2. Após o ícone de disco ter desaparecido da área de 
trabalho, você poderá desconectar o cabo de 
interface USB do computador com segurança.



SUPORTE TÉCNICO
Caso necessite de informações adicionais ou de ajuda 
durante a instalação ou utilização normal desse 
produto, visite o site na Web do Suporte técnico da 
WD no endereço support.wdc.com.

Esta unidade WD é pré-formatada como uma 
partição FAT32 única para compatibilidade com 
todos os sistemas operacionais Mac e Windows. O 
tamanho máximo individual dos arquivos do sistema 
FAT32 é de 4 GB e não é possível criar partições 
acima de 32 GB no Windows 2000/XP; entretanto, 
os usuários do Windows 2000/XP podem evitar essas 
restrições de tamanho de arquivo reformatando a 
unidade para NTFS, usando o utilitário Gerenciador 
de disco. Para mais detalhes, veja a resposta Answer 
ID 1287 na Base de conhecimentos no endereço 
support.wdc.com e artigos IDs 314463 e 184006 no 
endereço support.microsoft.com.

Dependendo da configuração do sistema, o 
computador pode tentar inicializar a partir da 
unidade USB portátil da WD. Consulte a 
documentação de configuração de BIOS da placa mãe 
para desativar esse recurso ou visite support.wdc.com, 
clique em Base de conhecimentos e procure a 
resposta Answer ID 1201. Para obter mais 
informações sobre inicialização usando unidades 
externas, consulte a documentação do sistema ou 
entre em contato com o fabricante do sistema.



Conformidade com as regulamentações
Este dispositivo foi testado e obedece aos limites dos 
dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 
15 das regras da FCC. Esses limites visam oferecer 
razoável proteção contra interferências prejudiciais em 
instalações residenciais. Essa unidade gera, usa e pode 
radiar energia de freqüência de rádio e, caso não instalada 
ou usada de acordo com as instruções, pode causar 
interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão. 
Entretanto, não há garantia de que não ocorrerá 
interferência em uma instalação em particular. Todas as 
mudanças ou modificações não aprovadas expressamente 
pela WD podem anular o direito do usuário de operar 
este equipamento.

Informações sobre a garantia
Este produto não contém partes que possam ser 
reparadas pelo usuário. Consulte apenas pessoas 
autorizadas pela WD ou um centro de serviço aprovado 
pela WD.

Obtenção de manutenção

A WD valoriza seus negócios e sempre tenta oferecer a 
você o melhor serviço. Caso este produto necessite de 
manutenção, contate o vendedor de quem você 
originalmente comprou o produto ou visite o nosso site 
de suporte ao produto no endereço support.wdc.com para 
informações sobre como obter manutenção ou 
autorização para devolução de material (RMA - Return 
Material Authorization). Se for determinado que o 
produto está com defeito, você receberá um número de 
RMA e instruções para devolvê-lo. Uma devolução não 



autorizada (ou seja, sem um número de RMA emitido) 
lhe será devolvida, e você arcará com as despesas.

As devoluções autorizadas devem ser enviadas em caixas 
de remessa aprovadas, pré-pagas e seguradas ao endereço 
fornecido nos documentos de devolução. A caixa e os 
materiais de embalagem originais devem ser guardados 
para armazenamento ou envio do produto WD. Para 
estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, 
verifique a validade da garantia (número de série 
necessário) no endereço support.wdc.com. A WD não tem 
nenhuma responsabilidade por perda de dados, 
independentemente da causa, por recuperação de dados 
perdidos ou dados contidos em qualquer produto 
colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, no curso de seu uso 
normal, não apresentará defeitos em relação ao material e 
à fabricação por um período de 1 (um) ano, a menos que 
exigido de outra forma pela lei, e estará de acordo com as 
especificações da WD. Esse período de garantia limitada 
começará na data de aquisição especificada no seu recibo 
de compra. A WD não possui nenhuma responsabilidade 
por qualquer produto devolvido se a WD determinar que 
o produto foi roubado da WD ou que o defeito 
declarado a) não existe, b) não pode ser razoavelmente 
consertado por causa de danos ocorridos antes da WD 
receber o produto, ou c) for atribuído a uso incorreto, 
instalação imprópria, alteração (incluindo a remoção ou 
destruição das etiquetas, abertura ou remoção das 
aberturas externas, a menos que tenham sido autorizadas 
pela WD ou um centro de serviço autorizado), acidente 
ou manipulação incorreta enquanto em posse de alguém 



que não a WD. Sujeito às limitações acima especificadas, 
sua única e exclusiva garantia deve ser, durante o período 
de garantia acima especificado e em condição de opção 
pela WD, de reparar ou repor o Produto. A garantia 
prevista pela WD se estenderá a produtos reparados ou 
substituídos dentro do período aplicável restante da 
garantia original ou 90 (noventa) dias a partir da data da 
remessa do produto reparado ou substituído, qual for 
maior.

A garantia limitada prevista é a única garantia da WD e é 
aplicável somente aos produtos vendidos como novos. Os 
recursos fornecidos aqui substituem a) quaisquer e todos 
os outros recursos e garantias explícitos, implícitos ou 
estatutários, incluindo, mas não limitados a qualquer 
garantia implícita de comerciabilidade ou adequação 
para qualquer finalidade específica e b) quaisquer e todas 
as obrigações e responsabilidades da WD por danos, 
incluindo, mas não limitadas a danos acidentais, 
indiretos ou específicos, ou qualquer prejuízo financeiro, 
lucros cessantes ou despesas, ou perda de dados resultante 
ou relacionada com a compra, uso ou desempenho do 
produto, mesmo se a WD tiver sido informada sobre a 
eventual possibilidade de tais danos. Nos Estados 
Unidos, alguns estados não permitem a exclusão ou 
limitações de danos incidentais ou conseqüenciais, sendo 
assim as limitações acima podem não ser aplicáveis ao seu 
caso. Esta garantia dá direitos legais específicos, sendo 
que você também pode ter outros direitos que variam de 
estado para estado.



Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630
E.U.A.

Para obter serviço e manuais:
support.wdc.com
www.westerndigital.com

800.ASK.4WDC América do Norte
949.672.7199 em Espanhol
+800.6008.6008 Ásia Pacífico
+31.20.4467651 Europa/Oriente Médio/África
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