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Uvod 
Samsung Portable SSD T5 je najnovejša inovacija na področju zunanjega shranjevanja, ki prinaša 
izjemne hitrosti, elegantno oblikovano in trdno ohišje, varno zaščito podatkov ter prilagodljivo 
uporabo z več napravami. T5 predstavlja povsem novo izkušnjo shranjevanja podatkov za vaše potrebe 
na poklicnem ali osebnem področju. 

Vodilna hitrost v panogi 
Samsung je kot vodilno podjetje v svetu za pomnilniško tehnologijo prvo razvilo in korenito 
spremenilo zunanje shranjevanje z izjemno hitrim Samsung Portable SSD T5, ki omogoča hitrost 
prenosa do 540 MB/s. 

Elegantno in zanesljivo zunanje shranjevanje 
Lahek Samsung Portable SSD T5 z aluminijastim ohišjem žepne velikosti, odpornim na udarce, vam 
omogoča preprost dostop do kar 2 TB podatkov, kjerkoli že ste. Njegovo notranje ogrodje je odporno 
proti udarcem in lahko vzdrži nenamerne padce z višine do dveh metrov (6,6 čevlja).* 

Varen in priročen 

Samsung Portable SSD T5 s svojo programsko zaščito z geslom, ki temelji na 256-bitnem šifriranju 
strojne opreme AES, uporabnikom omogoča nemoteno in varno shranjevanje, dostop do podatkov ter 
prenos podatkov prek več operacijskih sistemov in naprav. Samsung Portable SSD T5 ima najnovejša 
vrata USB tipa C in je preprost za uporabo zaradi dveh vrst priključnih kablov (USB tipa C v C in USB 
tipa C v A). 
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Prvi koraki 
Pred uporabo Samsung Portable SSD T5 (v nadaljevanju »T5«) pozorno preberite ta uporabniški 
priročnik in izdelek uporabljajte na varen in primeren način. 

Vsebina embalaže 
 Portable SSD T5 

 Kabel USB 3.1, tip C v A 

 Kabel USB 3.1, tip C v C 

 Vodnik za hiter začetek/Garancijska izjava 

 

Navodila za povezavo 
Izberite kabel, ki je združljiv z vašo napravo. En konec priklopite v napravo, drugega pa v pogon T5. 

 

 

  

Kabel tipa C v A 

Kabel tipa C v C 

Kabel tipa C v C Kabel tipa C v A 
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Sistemske zahteve 
1. Podpora vmesnika USB 3.1 druge generacije (10 Gb/s) ali vmesnika USB 3.1 prve generacije (5 Gb/s)  

USB (Universal Serial Bus) je serijski vhodni/izhodni standardni vmesnik za povezovanje različnih 
naprav. Pogon T5 dosega optimalne hitrosti prenosa podatkov z vmesnikom USB 3 (USB 3.1 druge 
generacije in USB 3.1 prve generacije, skupno poimenovana »USB 3«). Uporaba starejših različic, 
kot sta USB 2.0 in 1.1, lahko zmanjša učinkovitost pogona zaradi omejitev vmesnika pri tovrstnih 
različicah.  

* Učinkovitost se lahko razlikuje glede na sistem, s katerim uporabnik poveže T5. Če vaš sistem ne 
podpira protokola UASP (protokol vmesnika SCSI, priključenega prek USB), pogon T5 morda ne bo 
deloval dobro niti pri uporabi priključkov USB 3.0. Prepričajte se, ali vaš sistem podpira UASP. 

2. Priporočeni operacijski sistemi za uporabo varnostne programske opreme  

Za uporabo varnostne programske opreme za T5 priporočamo operacijski sistem (v nadaljevanju 
»OS«), ki izpolnjuje naslednje zahteve: 

• OS Windows: Windows 7 ali novejši 

• OS Mac: Mac OS X 10.9 ali novejši 

• OS Android: Android KitKat (različica 4.4) ali novejši 

3. Oblike zapisa datotek 

T5 je bil vnaprej formatiran z datotečnim sistemom exFAT, ki ga podpirajo operacijski sistemi 
Windows, Mac in Android. Ali bodo podatki, formatirani v določeno obliko zapisa, berljivi ali 
zapisani v vaš računalnik, se lahko razlikuje glede na operacijski sistem, kot je opredeljeno v 
naslednji preglednici. Če uporabljate pogon T5 samo v enem operacijskem sistemu, priporočamo, 
da ga formatirate v ustrezno obliko zapisa za ta operacijski sistem. Omejitve branja/zapisovanja za 
oblike zapisa datotek glede na OS: 

Oblike zapisa datotek OS Windows OS Mac 

exFAT Branje in zapisovanje Branje in zapisovanje 

NTFS Branje in zapisovanje Samo branje 

HFS Ni prepoznano Branje in zapisovanje 

 
* Pri uporabi datotečnega sistema exFAT v različnih operacijskih sistemih lahko postane zapis 
podatkov onemogočen in je možno samo branje podatkov. Če se take težave pojavijo, lahko dostop 
za zapis podatkov obnovite po naslednjem postopku. 

• OS Mac: T5 ponovno povežite z napravo Mac in izvedite operacijo »Eject« (Izvrzi). 

• OS Windows: v oknu z obvestilom, ki se prikaže, ko je dostop za zapis podatkov onemogočen, 
kliknite »Preglej in popravi«, da izvedete preverjanje diska (CHKDSK). Če okno zaprete, ne da bi 
zagnali postopek preverjanja diska, lahko ta postopek naknadno izvedete tako: izberite pogon → 
desni klik → Lastnosti → Orodja → kliknite Preveri. 
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4. Zmogljivost pogona T5, prikazana v sistemu  

Zmogljivost pogona, prikazana v sistemu, s katerim je povezan T5, se lahko razlikuje od navedene 
zmogljivosti zaradi razlik med desetiškim in dvojiškim številskim sistemom ter drugih dejavnikov, 
vključno z razdelitvijo pogona in blokov. 

* Primer: OS Windows: 1 GB = 1024 MB, OS Mac: 1 GB = 1000 MB 

Navedena zmogljivost je zapisana po desetiškem sistemu in se lahko pretvori tako: 

1 GB = 1.000.000.000 bajtov, 1 TB = 1.000.000.000.000 bajtov 

Zaradi drugačnega merskega standarda je lahko zmogljivost računalnika manjša. 
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Uporaba pogona T5 

Uporaba pogona T5 
1. Povezava pogona T5 

Izberite kabel, ki je združljiv z vašo napravo. En konec priklopite v napravo, drugega pa v pogon T5. 

2. Namestitev programske opreme Samsung Portable SSD (za zaščito z geslom in posodobitev 
vdelane programske opreme) 

Za osebne računalnike in računalnike Mac  

A. Zagon programske opreme Samsung Portable SSD 

V raziskovalcu (OS Windows) ali na namizju (OS Mac) izberite aplikacijo »Samsung Portable 
SSD«. 

OS Windows: SamsungPortableSSD_Setup_Win.exe 

OS Mac: SamsungPortableSSD_Setup_Mac.pkg 

* Če po nakupu formatirate particijo pogona T5, bo programska oprema Samsung Portable SSD 
izbrisana s pogona. V tem primeru prenesite aplikacijo »Samsung Portable SSD« s spletnega 
mesta Samsung (http://www.samsung.com/portable-ssd) in nastavite geslo. 

* Namestitev programske opreme Samsung Portable SSD za T5 bo samodejno odstranila 
prejšnjo različico programa, če ste imeli v računalniku nameščeno različico programa za T3. 

* Programska oprema Samsung Portable SSD morda ne bo delovala, če je naprava (gonilnik) 
onemogočena. 

B. Nastavitev gesla  

* Zaščita z geslom je neobvezna. T5 lahko uporabljate z onemogočeno varnostno 
funkcijo/funkcijo posodabljanja.  

Za nastavitev gesla upoštevajte navodila na posameznem zaslonu programske opreme 
Samsung Portable SSD. Ko ob namestitvi sprejmete pogoje in določila programske opreme 
Samsung Portable SSD, lahko geslo nastavite tako, da sledite naslednjim korakom (za zaščito z 
geslom se bodo v uporabnikov računalnik namestili določeni elementi programske opreme 
Samsung Portable SSD). 
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* Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnika, ki je posledica pozabljenega ali 
ukradenega gesla. Možnost obnovitve gesla zaradi čim učinkovitejše zaščite naprave ni na voljo. 
Če zaradi pozabljenega gesla pogona T5 ne morete uporabljati, lahko naš servisni center za 
stranke prek spletne storitve ponastavi izdelek na tovarniške nastavitve. Upoštevajte, da se ob 
ponastavitvi tovarniških nastavitev pogona T5 izgubijo vsi podatki uporabnika, zato pazite, da ne 
izgubite ali založite gesla. 

* Samo OS Mac: za delovanje zaščite potrebujete gonilnik »Samsung Portable SSD«. Če se ni 
namestila razširitev jedra, dokončajte namestitev po vrstnem redu, kot je naveden na embalaži. 
Po dokončani namestitvi odklopite in ponovno povežite pogon T5, da preverite, ali je bila 
namestitev uspešna. 

* Samo OS Mac: gonilnik »Samsung Portable SSD« in nekateri gonilniki drugih ponudnikov, 
vključno z gonilnikom SATSMARTDriver, so med seboj nezdružljivi. Če želite uporabljati gonilnik 
SATSMARTDriver, odstranite gonilnik Samsung Portable SSD in namestite SATSMARTDriver po 
naslednjih navodilih. 

* Če sta hkrati nameščena gonilnika Samsung Portable SSD in SATSMARTDriver, sistem pa 
zazna spor, bodo na voljo navodila, kot je navedeno v nadaljevanju: 

Odstranitev gonilnika Samsung Portable SSD in namestitev gonilnika SATSMARTDriver 

#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext 

#sudo kextload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext 

 

Odstranitev gonilnika SATSMARTDriver in namestitev gonilnika SamsungPortableSSDDriver 

#sudo kextunload /System/Library/Extensions/SATSMARTDriver.kext 

#sudo kextload /System/Library/Extensions/SamsungPortableSSDDriver.kext 
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C. Odklepanje pogona T5 

Če ste omogočili zaščito z geslom, boste morali vnesti geslo in pritisniti gumb »UNLOCK« vsakič, 
ko boste pogon T5 povezali z računalnikom in želeli dostopati do podatkov v pogonu. Če boste 
vnesli napačno geslo, bo vaš dostop omejen na zmogljivost približno 128 MB, ki je dodeljena 
programoma SamsungPortableSSD.exe in SamsungPortableSSD.app. To pomeni, da ste si 
zaklenili dostop do podatkov, ki so zaščiteni z geslom. 

 
Domači zaslon 

 
* Odvisno od uporabniškega okolja se programska oprema »SamsungPortableSSD« morda ne 
bo zagnala samodejno. V tem primeru dvokliknite ikono programske opreme 
»SamsungPortableSSD« v raziskovalcu v operacijskem sistemu Windows ali na namizju v 
operacijskem sistemu Mac. 

* Zaščita z geslom je morda podprta samo v nekaterih različicah operacijskih sistemov ali novejših. 
Preverite, ali vaš operacijski sistem izpolnjuje sistemske zahteve in podpira zaščito z geslom. 

* Če je zaščita z geslom omogočena, se bo najprej prikazala samo varnostna particija pogona T5. 
Pri operacijskem sistemu Windows 7 je njena velikost približno 128 MB. Ko vnesete geslo in 
uspešno odklenete T5, bo v vašem sistemu prikazan celoten pogon. 
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* Izberete lahko drug prenosni pogon Samsung Portable SSD, in sicer s klikom imena pogona T5 
na levi plošči. Programska oprema Samsung Portable SSD odpre seznam vseh (do 6) 
gostiteljskih naprav, s katerimi je povezan prenosni pogon Samsung Portable SSD. 

D. Spreminjanje nastavitev 

• Zagon programske opreme Samsung Portable SSD za nastavitve v OS Windows in Mac 

Na glavni strani lahko s klikom gumba »SETTINGS« spremenite svoje uporabniško 
ime/geslo/varnostni način za pogon T5. Če uporabljate računalnik brez varnostne 
programske opreme, lahko nastavitve spremenite tako, da s spletnega mesta Samsung 
(http://www.samsung.com/portable-ssd) prenesete namestitveno datoteko 
(»SamsungPortableSSD_Setup_Win.exe« za OS Windows, 
»SamsungPortableSSD_Setup_Mac.pkg« za OS Mac) in z njo namestite programsko opremo. 

SETTINGS 
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Spremenite lahko uporabniško ime, geslo in varnostni način. Za spremembo gesla kliknite gumb 
»CHANGE«. 

 
Za vklop ali izklop varnostnega načina (sprememba z ON ali OFF) pritisnite preklopni gumb in 
vnesite pravilno geslo. 

Za opis oznak varnostnega stanja pogona T5 glejte naslednjo preglednico. 

Stanje Opis 

 
Zaklenjeno 

To pomeni, da je varnostni način vklopljen, vendar 
uporabnik ni odklenil pogona T5. Pogon T5 lahko odklenete 
na strani za odklepanje. 

 
Odklenjeno 

To pomeni, da je varnostni način vklopljen in je uporabnik 
že odklenil pogon T5. Na glavni strani lahko vidite 
zmogljivost shranjevanja in spremenite nastavitve. 

Brez ikone Izklopljen 
varnostni način 

To pomeni, da je zaščita izklopljena. Na glavni strani lahko 
vidite zmogljivost shranjevanja in spremenite nastavitve. 

 

Zagon aplikacije »Samsung Portable SSD« 

Na namizju izberite ikono aplikacije »Samsung Portable SSD«. 
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E. Posodobitev programske in vdelane programske opreme 

Če ima vaš računalnik vzpostavljeno internetno povezavo, se bo na dnu leve plošče pokazalo 
število posodobitev za programsko/vdelano programsko opremo, ki so na voljo. 

 

S klikom gumba »UPDATE« ( ) imate dostop do strani za posodobitve. 

Stran za posodobitve 

 

S klikom gumba »UPDATE« ( ) lahko prenesete najnovejšo programsko opremo ali 
vdelano programsko opremo in jo posodobite. 

S klikom preklopnega gumba »Check for Update Automatically« ( ) lahko izberete, ali želite, 
da se programska in vdelana programska oprema samodejno posodobita, ko se pogon Samsung 
Portable SSD poveže z internetom. 

S klikom gumba osveži ( ) lahko osvežite stanje posodobitve. 

S klikom gumba s puščico dol ( ) lahko vidite podrobnejše informacije o posamezni posodobitvi. 
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* Ko uporabnik vklopi samodejno preverjanje posodobitev, programska oprema ne osveži takoj 
informacij o posodobitvi. Informacije o posodobitvi se osvežijo, ko bodisi kliknete gumb za 
osvežitev bodisi povežete pogon Samsung Portable SSD z računalnikom. 

 
* Za posodobitev vdelane programske opreme mora biti varnostni način izklopljen. Vsakršen 
dostop do pogona T5, vključno s kopiranjem/brisanjem/delitvijo particij, lahko med 
posodabljanjem vdelane programske opreme povzroči neobičajno delovanje pogona T5 ali ga 
poškoduje. 

* Po dokončani posodobitvi vdelane programske opreme odklopite pogon T5 in ga znova 
povežite z računalnikom, da se prepričate, ali je bila posodobitev uspešna. 
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F. Izbris programske opreme »Samsung Portable SSD« 

Izbris programske opreme glede na OS 

OS računalnika Opis 

OS Windows 

Če ste namestili 
programsko opremo z 
datoteko 
SamsungPortableSSD_Set
up_Win.exe 

Programsko opremo lahko odstranite z 
možnostjo »Odstranitev ali spreminjanje 
programa«. Izberite Nadzorna plošča  
Programi  Programi in funkcije  Odstranitev 
ali spreminjanje programa , dvokliknite 
možnost »Samsung Portable SSD« in izbiro 
potrdite z gumbom »Da«. 

Če ste namestili 
programsko opremo z 
datoteko 
SamsungPortableSSD.exe 

Programsko opremo je treba ročno izbrisati z 
zagonom datoteke PSSD_Cleanup.bat v 
namestitveni poti aplikacije (običajno 
C:\ProgramData\Samsung Apps\Portable 
SSD\PSSD_Cleanup.bat). 
Za več informacij glejte razdelek FAQ (Pogosta 
vprašanja) na spletnem mestu Samsung 
(http://www.samsung.com/portable-ssd). 

OS Mac 

Programsko opremo je treba ročno izbrisati z 
zagonom datoteke CleanupPSSD_Mac.sh v 
namestitveni poti programske opreme (običajno 
~/Library/Application 
Support/PortableSSD/CleanupPSSD_Mac.sh) 
* Izbrisni programi drugih ponudnikov, na 
primer AppCleaner, morda ne bodo v celoti 
izbrisali programske opreme »Samsung 
Portable SSD«. 
Za več informacij glejte razdelek FAQ (Pogosta 
vprašanja) na spletnem mestu Samsung 
(http://www.samsung.com/portable-ssd). 

G. Izberite privzeti jezik programske opreme 

Privzeti jezik lahko izberete v razdelku »Področne nastavitve«. 

  

http://www.samsung.com/portable-ssd
http://www.samsung.com/portable-ssd
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Za naprave Android 

A. Prenesite aplikacijo iz trgovine Google Play 

Iz trgovine App Store lahko prenesete aplikacijo »Samsung Portable SSD«. 

B. Zagon aplikacije 

Zaženite nameščeno aplikacijo. 

C. Nastavitev gesla 

Postopek nastavitve gesla je preprost. Uporabite lahko geslo, ki je v pogonu T5 nastavljeno za 
računalnik in napravo Android. 

 
* Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov uporabnika, ki je posledica pozabljenega ali 
ukradenega gesla. Možnost obnovitve gesla zaradi čim učinkovitejše zaščite naprave ni na voljo. 
Če zaradi pozabljenega gesla pogona T5 ne morete uporabljati, lahko naš servisni center za 
stranke prek spletne storitve ponastavi izdelek na tovarniške nastavitve. Upoštevajte, da se ob 
ponastavitvi tovarniških nastavitev pogona T5 izgubijo vsi podatki uporabnika, zato pazite, da ne 
izgubite ali založite gesla. 
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D. Odklepanje pogona T5 

Če ste omogočili zaščito z geslom, boste morali vnesti geslo in pritisniti gumb »UNLOCK« vsakič, 
ko boste pogon T5 povezali z računalnikom in želeli dostopati do podatkov v pogonu. 
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E. Domači zaslon 

Če je zaščita z geslom v pogonu T5 onemogočena, lahko do zaslona nastavitev dostopate s 
klikom enega od obeh območij. 

 

F. Zaslon z nastavitvami 

Spremenite lahko uporabniško ime pogona T5 ali geslo in vklopite/izklopite varnostni način. 
Za spremembo gesla kliknite gumb »CHANGE«. 
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G. Posodobitev programske in vdelane programske opreme 

Za dostop do zaslona posodobitev kliknite gumb stran posodobitev ( ) na domačem zaslonu. 

Zaslon s posodobitvami 

Če so na voljo posodobitve, bo označen gumb »UPDATE« ( ). 

Če je za aplikacijo na voljo posodobitev, s klikom gumba »UPDATE« odprete povezavo do 
trgovine App Store. 

* Za posodobitev vdelane programske opreme je potrebna povezava z računalnikom. 

 

H. Brisanje aplikacije »Samsung Portable SSD« v OS Android 

Odprite nastavitve aplikacije naprave z OS Android in tapnite »Aplikacije« ali »Upravitelj 
aplikacij«. Tapnite »Samsung Portable SSD« in možnost »Uninstall«. 

I. Izberite privzeti jezik 

Privzeti jezik lahko izberete v jezikovnih nastavitvah sistema Android. 

* Pot: Aplikacije Android – Nastavitve – Jezik 
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3. Varno odstranjevanje z računalnika 

Pri odstranjevanju pogona T5 z računalnika uporabite funkcijo za varno odstranjevanje strojne 
opreme, da zaščitite svoje podatke in preprečite morebitne poškodbe izdelka. 

* Pri odstranjevanju pogona T5 z računalnika brez funkcije za varno odstranjevanje strojne opreme 
lahko povzročite izgubo podatkov in poškodbe izdelka. Pazite, da pred vsako odstranitvijo 
uporabite funkcijo za varno odstranjevanje strojne opreme. Samsung ne odgovarja za izgubo 
podatkov uporabnika ali poškodbo izdelka, ki je posledica neupoštevanja teh navodil. 

Varno odstranjevanje strojne opreme glede na OS 

OS računalnika Opis 

OS Windows 

Ko izberete funkcijo varnega odstranjevanje strojne opreme v sistemski 
vrstici, izberite napravo, ki jo želite odstraniti, in kliknite Izvrzi. Operacijski 
sistem vas obvesti, ko je naprava varno odstranjena. Počakajte, da lučka LED 
na izdelku zasveti rdeče in se izklopi, nato pa izvlecite kabel. 

OS Mac 
Za varno odstranitev izdelka z desnim klikom izberite ikono pogona T5 in 
nato kliknite Izvrzi ali ikono povlecite v koš. Počakajte, da lučka LED na 
izdelku zasveti rdeče in se izklopi, nato pa izvlecite kabel. 
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Pomen lučk LED 
V naslednji preglednici je opisano delovanje lučk LED, ki označujejo stanja pogona T5. 

 

 

Stanje Lučka LED 
Priključen/nedejaven Modra neprekinjeno sveti 

Branje/zapis Modra utripa 
Varna odstranitev/računalnik v načinu mirovanja Rdeča enkrat utripne 
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Opozorilo 
Neupoštevanje opozoril v kateremkoli razdelku tega priročnika lahko povzroči telesne poškodbe, 
poškodbo izdelka ali izgubo podatkov. Pred uporabo izdelka jih pozorno preberite. 

Varnostno kopiranje pomembnih podatkov in jamstva 
Samsung Electronics pod nobenim pogojem ne jamči za podatke, shranjene v pogonu T5. Samsung 
Electronics zavrača vso odgovornost za psihične in/ali telesne poškodbe ali izgube, ki so posledica 
izgube ali obnove podatkov, shranjenih na pogonu T5. Vedno ustvarite varnostno kopijo pomembnih 
podatkov. 

Jamstva glede pozabljenih gesel 
Zaradi naprednih tehnologij šifriranja, ki se uporabljajo v pogonu T5, ne morete dostopati do 
uporabniških podatkov, če pozabite geslo. Geslo si zapišite in ga shranite na varno mesto. Če ne 
poznate pravilnega gesla in zaradi tega izdelka ne morete uporabljati, lahko izdelek obnovite samo 
tako, da vam ga servisni center Samsung prek spletne storitve ponastavi na tovarniške nastavitve. 
Vendar ob ponastavitvi naprave na tovarniške nastavitve bodo izgubljeni vsi podatki uporabnika. 
Redno ustvarjajte varnostne kopije pomembnih podatkov. 

Skladnost z varnostnimi standardi in povezava s potrjenimi 
napravami 
Izdelek je bil zasnovan skladno z omejitvami glede porabe energije, ki jih navajajo varnostni standardi. 
Uporabljajte naprave in vrata USB, ki so skladni s temi standardi. 

Udarci, tresljaji 
Izdelka ne izpostavljate močnim udarcem ali tresljajem, saj lahko povzročijo okvaro ali izgubo 
podatkov. 

Razstavljanje, poškodbe, odstranjevanje 
Izdelka ne razstavljajte in ne poškodujte ali odstranjujte nalepk ali oznak na izdelku. Če izdelek 
razstavite ali poškodujete oziroma če odstranite nalepko, so vse garancije nične. Za popravila se 
obrnite izključno na servisni center Samsung ali pooblaščene ponudnike storitev servisiranja. 

Uporaba originalne dodatne opreme 
Vedno uporabljajte originalne dele in dodatno opremo, ki jih je potrdila družba Samsung Electronics. 
Samsung Electronics ne odgovarja za poškodbe izdelka ali izgubo podatkov uporabnika, ki so posledica 
uporabe neoriginalnih delov ali dodatne opreme. 

Uporaba izdelka pri primerni temperaturi in vlagi 
Izdelek uporabljajte v primernem okolju: pri temperaturah med 5 °C in 35 °C ter pri 10–80-odstotni 
vlagi. 
  



20 

Povezava z drugimi napravami poleg računalnika ali naprave 
Android 
Pred uporabo naprave, ki jo želite povezati s pogonom T5, preverite primerne pogoje in metode 
uporabe za USB v priročniku, ki ste ga prejeli od proizvajalca ali prodajalca naprave. Nepričakovana 
motnja lahko povzroči okvaro pogona T5 in povezane naprave. Vaša naprava morda ne podpira pogona 
T5, odvisno od sistemov oblike zapisa datotek ali drugih dejavnikov v zvezi s sistemskimi okolji, ki jih 
podpira ali sprejema vaša naprava. Pred uporabo pogona T5 preverite zahteve masovnega 
shranjevanja USB, ki ga podpira naprava. 

Odklapljanje kabla 
Kabla ne vlecite ali odklapljajte s preveliko silo. To lahko povzroči nestabilno povezavo ali poškoduje 
priključek. 

Odkrivanje virusov in posodobitve 
Upoštevajte naslednje varnostne napotke, da preprečite okužbo z virusi. 

 V računalnik ali napravo Android, s katero je povezan pogon T5, namestite protivirusni program in z 
njim redno pregledujte sistem. 

 Operacijski sistem in protivirusno programsko opremo vedno posodobite na najnovejšo različico. 

 Redno izvajajte preglede, da zaščitite pogon T5 pred okužbo z virusom. 

 Po prenosu datotek v pogon T5 zaženite protivirusni program, preden datoteke odprete. 

Čiščenje izdelka 
Priporočamo, da izdelek čistite tako, da ga nežno obrišete z mehko krpo. Ne uporabljajte vode, 
kemikalij ali detergenta, saj se lahko zunanjost izdelka razbarva ali začne rjaveti, pride pa lahko tudi 
do požara ali električnega udara. 

Hranite zunaj dosega otrok, dojenčkov in hišnih ljubljenčkov 

Majhni deli predstavljajo nevarnost zadušitve. Izdelek hranite zunaj dosega otrok, dojenčkov ali hišnih 
ljubljenčkov, da preprečite, da bi izdelek ali njegove dele dajali v usta. Če izdelek uporablja otrok, ga 
naučite, kako se izdelek pravilno uporablja, in ga spremljajte, da bo upošteval vaša navodila. 
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Pogosta vprašanja 

Ne morem zagnati programske 
opreme Samsung Portable SSD. 

Programska oprema Samsung Portable SSD deluje samo v 
določenih različicah OS (ali novejših). 

Podprte različice OS: 

 OS Windows: Windows 7 ali novejši 

 OS Mac: Mac OS X 10.9 ali novejši 

V vrstici stanja moje mobilne 
naprave se prikaže sporočilo 
»Naprava USB je bila nepričakovano 
odstranjena«. 

Da lahko uporabljate programsko opremo Samsung 
Portable SSD, potrebujete dovoljenje za dostop do naprave 
USB. To sporočilo se prikaže, če je dovoljenje za dostop 
odstranjeno iz mobilne naprave. Ko zaženete mobilno 
aplikacijo Samsung Portable SSD, lahko pogon T5 spet 
nemoteno uporabljate. 

Ko pogon T5 povežem z drugo 
napravo (ki ni osebni računalnik), ga 
ta ne prepozna. 

Pogon T5 smo razvili za uporabo z OS Windows in Mac za 
osebne računalnike in mobilne naprave. Če pogon T5 
povežete z drugačno napravo od naštetih, ga ta morda ne bo 
prepoznala ali pa bodo, odvisno od ravni podpore, njegove 
funkcije omejene. Če ste omogočili možnost zaščite z 
geslom, ne boste mogli vnesti gesla v napravo, ki ni 
računalnik ali mobilna naprava, in tako ne boste imeli 
dostopa do podatkov, shranjenih v pogonu T5. Preden 
nameravate uporabljati pogon T5 s tovrstnimi napravami, 
onemogočite možnost zaščite z geslom. 

Izgubil/-a sem geslo. Ali lahko 
onemogočim zaščito z geslom? 

Ne, to ni mogoče. Zaščite z geslom ne morete onemogočiti 
ali dostopati do posodobitev, če izgubite geslo. Zato bodite 
pazljivi, da ga ne izgubite. 

Naprave ne prepoznajo mojega 
pogona T5. 

Poskrbite, da je pogon T5 ustrezno povezan z vrati USB. 

 Nekateri osebni računalniki morda ne bodo prepoznali 
pogona T5, če ga z njimi povežete prek vrat USB 2.0 in 
tok presega minimalno omejitev (500 mA), kot je 
opredeljeno v specifikacijah glede napajanja. V takšnih 
primerih poskusite z drugimi vrati USB. 

 Pogon T5 morda ne bo prepoznan, če uporabljate druge 
kable in ne tistega, ki je priložen v embalaži izdelka. 

Če je pogon T5 pravilno povezan, vendar ga naprave ne 
prepoznajo, se obrnite na servisne centre, ki jih najdete v 
uporabniškem priročniku ali na spletnem mestu Samsung 
(http://www.samsung.com/portable-ssd in 
http://www.samsung.com/support). 

  



22 

Specifikacije in potrdila izdelka 

Specifikacije izdelka 
Model MU-PA250B MU-PA500B MU-PA1T0B MU-PA2T0B 

Zmogljivost 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 

Barva Alluring Blue Deep Black 

Vmesnik USB 3.1 druge generacije (10 Gb/s), povratno združljiv 

Hitrost prenosa podatkov* 540 MB/s 

Mere 74 × 58 × 10,5 mm (3 x 2,3 x 0,4 palca) (D × Š × V) 

Teža 51 g (1,8 unče) (2 TB) 

Priporočene specifikacije 
sistema uporabnika 

Windows 7 ali novejši; Mac OS X Mavericks, Yosemite, El Capitan, 
Sierra (10.9 ali novejši) ali Android KitKat (različica 4.4) ali novejši 

 
* Največja hitrost prenosa podatkov je izmerjena s priloženim kablom USB glede na notranje 
preizkusne standarde družbe Samsung. Zmogljivost se lahko razlikuje glede na konfiguracijo gostitelja. 
Za najvišjo hitrost prenosa 540 MB/s morajo gostiteljska naprava in priključni kabli podpirati USB 3.1 
druge generacije in omogočen mora biti način UASP. 

Potrdila 

 

KC (potrdilo za uporabo v Koreji) 
Identifikacijski simbol: glejte spodaj 

Naziv: Samsung Electronics Co., Ltd. 

Proizvajalec/država izdelave: Samsung Electronics Co. Ltd/Republika Koreja 

Leto in mesec izdelave: označena posebej 

Nazivne vrednosti/model: glejte spodaj 

Proizvajalec: SAMSUNG Electronics Co. Ltd. 

 
Model Nazivne vrednosti Identifikacijski simbol 

MU-PA250B 5 V 0,8 A 

MSIP-REM-SEC-MU-PA2T0B 
MU-PA500B 5 V 0,8 A 

MU-PA1T0B 5 V 0,8 A 

MU-PA2T0B 5 V 0,8 A 
 
* Ta naprava, skladna z zahtevami o elektromagnetni združljivosti (razred B), je namenjena uporabi v 
domačem okolju in se lahko uporablja v katerikoli regiji. 
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Zvezna komisija za komunikacije (Federal 
Communication Commission, FCC) 

 
Uredbe Zvezne komisije za komunikacije Združenih držav Amerike (United States Federal 
Communication Commission, FCC) 

Upoštevajte, da lahko vsakršna sprememba ali prilagajanje, ki ga stranka, odgovorna za skladnost z 
uredbami, ne odobri izrecno, razveljavi uporabnikovo pravico do uporabe izdelka. 
 

 

Skladnost opreme z delom 15 kodeksa CFR Zvezne komisije za komunikacije ZDA, 
Omejitve glede digitalnih naprav razreda B 

Te omejitve se izvajajo z namenom preprečevanja oddajanja škodljivega 
elektromagnetnega valovanja, ko se naprava uporablja v stanovanjskih okoljih. 
Naprava ustvarja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči 
škodljive radijske motnje, ki vplivajo na brezžične komunikacije, če ni nameščena in 
se ne uporablja v skladu z navodili. Kljub temu odsotnost radijskih motenj v nekaterih 
okoljih, kjer napravo namestite, ni zagotovljena. Če škodljive radijske motnje vplivajo 
na radijski ali televizijski sprejem, ko je naprava vklopljena ali izklopljena, mora 
uporabnik te motnje preprečiti na enega od spodnjih načinov. 

 
 Prilagodite smer sprejemne antene ali jo premaknite na drugo mesto 

 Napravo oddaljite od sprejemnika 

 Sprejemnik in napravo priklopite v vtičnice na ločenih omrežjih 

 Obrnite se na usposobljenega tehnika ali prodajalca radia/televizorja 

 Naprava je skladna z delom 15 uredb komisije FCC 

 Naprava ne povzroča elektromagnetnih motenj 

 Če pride do sprejemanja motenj, vključno z motnjami, ki lahko povzročajo težave pri delovanju 
naprave, lahko napravo uporabljate pod dvema pogojema, ki zagotavljata normalno delovanje. 
Izdelek je namenjen izključno uporabi v notranjih prostorih. 

* Opomba FCC: kakršnakoli sprememba ali prilagajanje, ki je stranka, odgovorna za skladnost z 
uredbami, ne odobri izrecno, lahko razveljavi uporabnikovo pravico do uporabe izdelka. 
 

 
CE (evropska skladnost) 

 
Potrdila CE proizvajalca 

Izdelek ustreza obveznim zahtevam in drugim z njimi povezanim pogojem smernic 1999/5/ES, 
2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES in 2011/65/EU. Izdelek je namenjen izključno uporabi v 
notranjih prostorih. 
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OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) 
Ta oznaka na izdelku, delih ali v dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne 
opreme (npr. polnilnikov, slušalk, kablov USB) po odsluženi življenjski dobi ni dovoljeno zavreči z 
drugimi domačimi odpadki. Za preprečevanje morebitnega škodljivega vpliva na okolje ali zdravje ljudi, 
ki lahko nastane zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločujte tovrstne izdelke od drugih vrst 
odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, saj tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih 
virov. 

Gospodinjski uporabniki se za informacije o tem, kam in kako lahko v skladu s smernicami za okolju 
prijazno recikliranje dostavite to opremo, obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek, ali svoj 
pristojni krajevni urad. 

Poslovni uporabniki se obrnite na svojega dobavitelja ter preverite pogoje in določila kupoprodajne 
pogodbe. Izdelka in njegove elektronske dodatne opreme ni dovoljeno odložiti skupaj z drugimi 
gospodinjskimi odpadki. 
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