
WD Passport™

Przenośny
TWARDY DYSK
Skrócona instrukcja obsługi



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
� Przenośny dysk twardy WD Passport

� 22-calowy kabel USB 2.0 z certyfikatem

� Skrócona instrukcja obsługi

ZGODNOŚĆ
Windows® 

� Dostępny port USB

� System operacyjny Windows 2000/XP (zobacz 

część Wsparcie techniczne w tej instrukcji)

Macintosh® 

� Dostępny port USB

� System operacyjny Mac®
 OS X 10.1.5 lub nowszy

Uwaga: 
� Zgodność może być zróżnicowana, w zależności 

od konfiguracji sprzętowej i systemu 

operacyjnego.

� Oprogramowanie WD Sync™ i Google™ obsługuje 

tylko system operacyjny Windows.

WAŻNE: Dla uzyskania największej wydajności i 

niezawodności, zaleca się instalację najnowszych 

dodatków service pack oraz aktualizacji. W systemie 

operacyjnym Windows, przejdź do menu Start i 

wybierz polecenie Aktualizacja Windows. 

W systemie operacyjnym Mac, przejdź do menu 

Apple i wybierz Aktualizacja oprogramowania.



INSTALACJA NAPĘDU
1. Włącz komputer.
2. Podlacz 22-calowy certyfikowany kabel USB 2.0 

zalaczony w opakowaniu do napedu i do 
komputera.

3. Oprogramowanie narzędziowe napędu jest 
instalowane automatycznie. Jeżeli podczas 
instalacji zostanie wyświetlony komunikat 
ostrzegawczy, kliknij przycisk Akceptuj lub 
Continue Kontynuuj.

4. Po zakończeniu zostanie wyświetlona lista menu z 
oprogramowaniem WD Sync i Google. Aby 
zainstalować oprogramowanie, kliknij dwukrotnie 
wybraną pozycję w menu. W przeciwnym razie 
kliknij Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z napędu.

Uwaga: Jeżeli w komputerze wyłączona jest funkcja 
autoodtwarzania lub przy podłączeniu napędu do 
innego komputera, programy narzędziowe i 
oprogramowanie należy zainstalować ręcznie. Kliknij 
dwukrotnie ikonę Mój komputer, ikonę napędu WD 
Passport, folder WD_Windows_Tools i plik Setup.exe. 



UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA 
WD SYNC
Przejdź do ikony Mój komputer i kliknij dwukrotnie 

ikonę napędu WD Passport. Następnie znajdź i kliknij 

dwukrotnie plik wdsync.exe, aby uruchomić aplikację 

WD Sync. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji o instalacji i 

użytkowaniu należy przejść do bazy Knowledge Base 

(Baza wiedzy) na stronie sieci web support.wdc.com i 

sprawdzić Answer ID 1434 (Odpowiedź nr 1434).

OPCJONALNE AKCESORIA
Komputery o ograniczonych mozliwosciach szyny 

moga wymagac specjalnego kabla. Aby uzyskac 

wiecej informacji w USA, odwiedz nasza strone sieci 

Web pod adresem store.westerndigital.com. Poza 

obszarem USA nalezy sie skontaktowac z Dzialem 

Pomocy Technicznej WD w danym regionie. Liste 

informacji kontaktowych Pomocy Technicznej mozna 

uzyskac w witrynie support.wdc.com — zobacz 

Knowledge Base (Baza Wiedzy) i znajdz odpowiedz o 

numerze Answer ID 1048.



ODŁĄCZANIE NAPĘDU
Windows

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Bezpieczne usuwanie 

sprzętu (zwykle w prawym dolnym rogu ekranu). 

Można również kliknąć ikonę zasobnika 

systemowego i wybrać w menu podręcznym 

Urządzenie pamięci masowej USB.

2. Wybierz z listy Urządzenie pamięci masowej 
USB i kliknij Zatrzymaj. Kliknij przycisk OK, 
aby potwierdzić wybór napędu do odłączenia. 

3. Można teraz bezpiecznie odłączyć kabel interfejsu 

USB od komputera.

Macintosh

1. Znajdź na pulpicie ikonę Dysk wymienny tego 

urządzenia i przeciągnij ją do ikony Kosz. 

2. Gdy ikona dysku zniknie z pulpitu, można 

bezpiecznie odłączyć kabel interfejsu USB od 

komputera.



POMOC TECHNICZNA
Dodatkowe informacje oraz pomoc, które mogą być 
potrzebne podczas instalacji lub użytkowania tego 
produktu, dostępne są na naszej stronie pomocy 
technicznej, pod adresem support.wdc.com.

Ten napęd firmy WD został wstępnie sformatowany na 
pojedynczą partycją FAT32 w celu zapewnienia 
zgodności ze wszystkimi systemami operacyjnymi 
Mac i Windows. W systemie plików FAT32 
maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 
4 GB, a w systemach operacyjnych Windows 2000/XP 
nie można tworzyć partycji o rozmiarze większym niż 
32 GB; użytkownicy systemów Windows 2000/XP 
mogą jednak obejść ograniczenie rozmiaru plików, 
przez ponowne sformatowanie napędu do systemu 
NTFS za pomocą oprogramowania narzędziowego 
Zarządzanie dyskami. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje, patrz Answer ID 1287 (Odpowiedź nr 
1287) w bazie Knowledge Base (Baza wiedzy) na 
stronie sieci web support.wdc.com oraz artykuły o 
numerach identyfikacyjnych 314463 i 184006 na 
stronie sieci web support.microsoft.com.

W zależności od konfiguracji systemu, komputer może 
zostać uruchomiony z przenośnego napędu USB firmy 
WD. W celu uzyskania informacji o wyłączeniu tej 
funkcji, sprawdź dokumentację ustawień BIOS płyty 
głównej lub odwiedź stronę sieci web 
support.wdc.com, kliknij łącze Baza wiedzy i znajdź 
odpowiedź o numerze Answer ID 1201. Dalsze 
informacje o uruchamianiu systemu z napędów 
zewnętrznych, można odszukać w dokumentacji 
systemu lub po skontaktowaniu się z producentem 
systemu.



Zgodność z przepisami
Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały, 
że spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy 
B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia mają 
na celu zapewnienie właściwej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. 
Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować 
energię o częstotliwości radiowej i w przypadku 
instalacji oraz używania niezgodnie z instrukcjami, 
może powodować uciążliwe zakłócenia odbioru radia 
lub telewizji. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że 
zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. 
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez 
wyraźnego zezwolenia firmy WD, mogą spowodować 
pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z tego 
urządzenia.

Warunki gwarancji
Ten produkt nie zawiera części, które może naprawić 
użytkownik. Wszelkie prace serwisowe może 
wykonywać wyłącznie autoryzowany personel WD lub 
autoryzowany przez WD punkt serwisowy.

Uzyskanie usługi

Firma WD docenia interes użytkownika i zawsze 
dokłada wszelkich starań w celu dostarczenia 
najwyższej jakości usługi. Jeżeli ten produkt wymaga 
naprawy należy skontaktować się z dostawcą u którego 
został zakupiony lub odwiedzić stronę sieci web 
pomocy technicznej pod adresem support.wdc.com w 
celu uzyskania informacji o możliwości wykonania 
usługi lub uzyskania numeru RMA (Autoryzacja zwrotu 
materiału). Jeżeli zostanie stwierdzone, że produkt 



może być uszkodzony, użytkownik otrzyma numer 
RMA oraz instrukcje zwrotu Produktu. 
Nieautoryzowane zwroty (tzn. takie, na które nie 
wydano numeru RMA) zostaną zwrócone 
użytkownikowi na jego koszt. 

Autoryzowane zwroty należy dostarczyć w 
zatwierdzonym opakowaniu transportowym, opłacając 
koszt przesyłki i ubezpieczenie, na adres podany na 
blankiecie zwrotu. Do przechowywania lub transportu 
produktu firmy WD należy zachować oryginalne 
opakowanie i materiały pakunkowe. W celu 
ostatecznego ustalenia okresu gwarancji, należy 
sprawdzić czas jej wygaśnięcia (wymagany numer 
seryjny) na stronie sieci web support.wdc.com. Firma 
WD, niezależnie od przyczyny, nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za utratę danych, odzyskanie 
utraconych danych lub za dane znajdujące się w 
powierzonym produkcie.

Ograniczona gwarancja

Firma WD gwarantuje, że niniejszy Produkt podczas 
normalnego użytkowania będzie wolny od usterek 
materiałowych lub wykonawczych przez okres jednego 
(1) roku, o ile prawo nie stanowi inaczej i będzie zgodny 
ze specyfikacjami WD. Okres niniejszej ograniczonej 
gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu określonej na 
dowodzie zakupu. Firma WD nie będzie ponosiła 
odpowiedzialności za zwrócony Produkt, jeżeli 
stwierdzi, że Produkt został skradziony z firmy WD lub 
jeżeli zgłoszona usterka a) nie występuje, b) nie może 
zostać w rozsądny sposób naprawiona, ponieważ 
uszkodzenie wystąpiło, zanim firma WD otrzymała 
Produkt lub c) wynikła z niewłaściwego używania, 
nieprawidłowej instalacji, zmian (m.in. usunięcie lub 



zamazanie etykiet, otworzenie lub odłączenie 
zewnętrznych pokryw, o ile nie zostało to uzgodnione z 
firmą WD lub autoryzowanym ośrodkiem serwisowym), 
wypadku lub nieprawidłowego obchodzenia się, kiedy 
produkt był w posiadaniu strony innej niż firma WD. 
Uwzględniając powyższe ograniczenia gwarancja 
zapewnia w zależności od uznania firmy WD wyłącznie 
naprawę lub wymianę Produktu w określonym wyżej 
okresie ważności gwarancji. Określona wcześniej 
gwarancja firmy WD zostanie rozszerzona na 
naprawione lub wymienione Produkty na pozostały 
okres pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni 
od daty dostarczenia naprawionego lub wymienionego 
Produktu, która z opcji jest dłuższa.

Powyższa gwarancja stanowi wyłączną gwarancję firmy 
WD i dotyczy produktów sprzedawanych jako nowe. 
Środki prawne w niniejszej gwarancji zastępują a) 
wszelkie inne środki prawne lub gwarancje, jawne, 
dorozumiane lub ustawowe, a w szczególności, wszelkie 
gwarancje pokupności, przydatności do określonego 
celu i  b) wszelkie inne zobowiązania WD z tytułu strat, 
a w szczególności szkody przypadkowe, wynikowe lub 
specjalne lub wszelkie straty finansowe, utratę zysków 
lub koszty, utratę danych spowodowane zakupem lub 
związane z zakupem, użytkowaniem lub działaniem 
Produktu nawet wtedy, gdy firma WD została 
powiadomiona o możliwości takich szkód. W Stanach 
Zjednoczonych niektóre stany nie zezwalają na 
wyłączenia lub ograniczenia szkód przypadkowych lub 
wynikowych, z tego względu powyższe ograniczenia 
mogą nie dotyczyć użytkownika. Gwarancja ta 
zapewnia użytkownikowi określone prawa, 
użytkownikowi mogą także przysługiwać inne prawa, 
zależne od stanu.
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