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QUICKSTORE PORTABLE

Beste klant!

Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHARKOON-product van 
topkwaliteit.
Om een lange levensduur te garanderen en optimaal voordeel te 
halen uit dit product, raden wij u aan deze handleiding volledig 
door te lezen.

Veel plezier met dit product!
SHARKOON Technologies GmbH

1. Eigenschappen

•	 Geschikt	voor	2,5"	SATA	harde	schijven	(9,5	mm	hoogte)
•	 Compacte	behuizing	in	pocketformaat
•	 Montage	zonder	gereedschappen
•	 Uitvouwbare	USB-aansluiting
•	 Functie	„One	Click	Backup“	(Back-up	met	één	klik)	(alleen	Windows)
•	 Back-upsoftware	inbegrepen
•	 Geen	stuurprogramma‘s	nodig	voor	Windows,	Mac	en	Linux

2. Specificaties

•	 Externe	interface:			 USB2.0	(compatibel	met	USB1.x)
•	 Interne	interface:		 	 SATA	(Versie	I	en	II)
•	 Gegevensoverdracht- 
	 snelheid:		 	 	 	 max.	480	Mbps
•	 Afmetingen:		 	 	 135	x	85	x	14	mm	(L	x	B	x	H)
•	 Gewicht:		 	 	 	 ~51	g
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QUICKSTORE PORTABLE

3. Onderdelen en accessoires

•	 QuickStore	Portable	(A)
•	 USB-Y-kabel	(B)
•	 Snelstartgids	(C)
•	 Cd	 met	 hulpprogramma‘s,	 inclusief	 back-upsoftware	 en	 
	 uitgebreide	handleiding	(PDF	/	D)

Opmerking:
als een van de bovenstaande items ontbreekt, moet u contact 
opnemen met de klantendienst via e-mail op support@sharkoon.com 
of via telefoon op het nummer: + 49 (0) 6403 – 775 6100
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A  –  Vergrendeling deksel  
  behuizing

 
A		 –		 Inkeping	USB-stekker
B  –  Deksel hoes 

 
A  –  S ATA - a a n s l u i t i n g  
  (gegeven en voeding)
B  –  H D D - m o n t a g e s l e u f  
	 	 (voor	één	2,5"	SATA	HDD)

A		 –		 QuickStore	Portable	met	 
  zwart aluminium deksel
B		 –		 QuickStore	Portable	met	 
  spiegelend metalen deksel
C		 –		 Knop	Back-up:	Wanneer	 
  u op deze knop drukt,  
  wordt een back-uppro- 
  ces met de vooraf  
  gedefinieerde instellingen  
  gestart (zie hoofdstuk 6)

4. Het apparaat in één oogopslag
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5. Een SATA harde schijf installeren 

1.  Open de vergrendeling van het behuizingsdeksel (fig. 1).

 fig. 1

2.  Verwijder het deksel van de behuizing (fig.2).

 fig. 2

3.		 Schuif	een	2,5"	SATA	HDD	in	de	HDD-montagesleuf	(fig.	3).
 

 fig. 3
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QUICKSTORE PORTABLE

4.		 Plaats	het	deksel	terug	op	de	behuizing	(fig.	4).

 fig. 4

5.  Sluit de vergrendeling (fig. 5).

 fig. 5

6.		 Vouw	de	USB-stekker	uit	de	inkeping	(fig.	6)	en	sluit	deze	aan	 
	 op	een	USB-aansluiting	van	uw	PC/laptop.

 fig. 6

7.		 De	QuickStore	Portable	wordt	automatisch	herkend	door	het	 
 besturingssysteem en alle vereiste stuurprogramma’s  
 worden geïnstalleerd. Het apparaat is nu gereed.
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QUICKSTORE PORTABLE

Opmerkingen:
1.  Volgens de specificaties bieden USB-poorten 500 mA  
 stroom wat volstaat om de meeste 2,5" harde schijven te  
 gebruiken. Als uw HDD meer dan 500 mA stroom vereist,  
 moet u de bijgeleverde USB Y-kabel aansluiten om een  
 stabiele stroomtoevoer te garanderen.

2.  Gloednieuwe HDD‘s die in de behuizing zijn ingebouwd,  
 moeten worden gepartitioneerd en geformatteerd. Ga als  
 volgt te werk (bijv. Windows XP):
 Start / Settings (Instellingen) / Control Panel (Configuratie- 
 scherm) / Administrative Tools (Systeembeheer / Computer- 
 beheer / Disk Management (Schijfbeheer). Klik met de rech- 
 termuisknop op de respectieve HDD en kies Partitie maken/ 
 formatteren.

6. De back-upsoftware

6.1 Installatie (Windows als voorbeeld)

1.		 Plaats	 de	 bijgeleverde	 cd	 met	 hulpprogramma‘s	 in	 uw	 
	 cd/dvd-station.

2.		 Open	in	Windows	Verkenner	de	map	“SHARKOON”	op	de	cd	 
 met hulpprogramma’s door erop te dubbelklikken (linker- 
 muisknop).

3.		 Dubbelklik	 (met	de	 linkermuisknop)	op	“CloneMe.exe”.	Een	 
 venster voor de taalselectie wordt geopend. Selecteer de  
	 gewenste	taal	en	klik	op	“OK”	om	uw	keuze	te	bevestigen.	 
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QUICKSTORE PORTABLE

 De installatieroutine wordt gestart (fig. 1). 

 fig. 1

4.  Bevestig de mededeling met betrekking tot de copyrightver- 
	 klaring	in	het	volgende	venster	(fig.	2)	met	“Next”	(Volgende).	 
	 U	kunt	het	installatieproces	ook	“Cancel”	(Annuleren).

 fig. 2
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QUICKSTORE PORTABLE

5.		 Klik	in	het	volgende	venster	op	“Install”	(Installeren)	(fig.	3)	 
	 om	 de	 back-upsoftware	 te	 installeren.	 Met	„Back“	 (Vorige)	 
	 keert	u	 terug	naar	het	vorige	venster.	„Cancel	 (Annuleren)	 
 stopt het installatieproces.

 fig. 3

6.  De back-upsoftware wordt op uw systeem geïnstalleerd (fig. 4).

 fig. 4
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QUICKSTORE PORTABLE

7.  Voltooi de installatieprocedure door met de linkermuisknop  
	 te	klikken	op	“Finish”	(Voltooien	/	fig.	5).

 fig. 5

8.		 Nadat	 u	 het	 installatieproces	 hebt	 voltooid,	 verschijnt	 het	 
	 volgende	pictogram	op	uw	bureaublad:

 Om de back-upsoftware te starten, dubbelklikt u (met de  
 linkermuisknop) op dit pictogram.
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QUICKSTORE PORTABLE

6.2 De gebruikersinterface

6.2.1 Het back-upvenster (gegevensback-up)

A		 –		 Activeer	 de	 tabbladen	 “Backup”	 (Back-up)	 (gegevens- 
	 	 back-up),	 “Restore”	 (Herstel)	 (gegevensherstel),	 
	 	 “Schedule”	(Planning)	(tijdplanning)	en	“Setting”	(Instel- 
  ling) (configuratie) door met de linkermuisknop op de  
  respectievelijke knop te klikken.
B  –  De bronmap voor gegevensback-up.
C		 –		 Vak	dat	de	inhoud	van	de	bronmap	weergeeft.	Wanneer	 
  u de selectievakjes inschakelt, worden de mappen toege- 
  voegd aan de back-upplanning. Als u ze uitschakelt  
  worden deze mappen uitgesloten van de back-upplanning.
D		 –		 Knoppen	voor	“Help”	 (?),	“Minimize	window”	 (Venster	 
	 	 minimaliseren)	(_)	en	“Close	window”	(Venster	sluiten)	(X).
E  –  De doelmap voor gegevensback-up.
F		 –		 Info	 met	 de	 resterende	 en	 totale	 grootte	 van	 de	 back- 
  upbestanden.
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QUICKSTORE PORTABLE

G		 –		 Back-upmodus:	
	 	 “Only	backup	modified	files“	(Alleen	back-up	maken	van	 
  gewijzigde bestanden) bevat alleen bestanden die zijn  
  gewijzigd sinds de laatste back-up; 
	 	 “Delete	 the	destination	file“	 (Doelbestand	verwijderen)	 
  wist de bestanden in de doelmap die niet langer in de  
  bronmap staan.
H		 –		 “Backup“	(Back-up)	start	de	back-up	met	de	gedefinieer- 
  de instellingen. Nadat de back-up is voltooid, verschijnt  
	 	 de	volgende	bevestiging:

	 	 Klik	op	“Close“	(Sluiten)	om	dit	venster	te	sluiten	en	terug	 
  te keren naar het back-upvenster of klik met de rechter- 
	 	 muisknop	op	“Log	File“	(Logboekbestand)	om	het	back- 
  uplogboek weer te geven.

I		 –		 Klik	op	“Save“	(Opslaan)	om	uw	instellingen	op	te	slaan	 
	 	 (bevestig	 het	 volgende	 bericht	 met	 “Yes”	 (Ja)	 of	 kies	 
	 	 “No”	(Nee)	om	te	annuleren).
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QUICKSTORE PORTABLE

6.2.2 Het herstelvenster (gegevensherstel)

A		 –		 Activeer	 de	 tabbladen	 “Backup”	 (Back-up)	 (gegevens- 
	 	 back-up),	 “Restore”	 (Herstel)	 (gegevensherstel),	 
	 	 “Schedule”	(Planning)	(tijdplanning)	en	“Setting”	(Instel- 
  ling) (configuratie) door met de linkermuisknop op de  
  respectievelijke knop te klikken.
B  –  De bronmap voor gegevensherstel.
C		 –		 Vak	 dat	 de	 inhoud	 van	 de	 geselecteerde	 map	 weerge- 
	 	 eft.	Wanneer	 u	 de	 selectievakjes	 inschakelt,	 worden	 de	 
  mappen toegevoegd aan de herstelplanning. Als u ze  
  uitschakelt worden deze mappen uitgesloten van hers- 
  telplanning.
D		 –		 Schakel	 de	 optie	 “Only	 restore	 modified	 files“	 (Alleen	 
  gewijzigde bestanden herstellen) om alleen bestanden  
  te herstellen die ondertussen gewijzigd zijn.
E		 –		 Knoppen	voor	“Help”	 (?),	“Minimize	window”	 (Venster	 
	 	 minimaliseren)	(_)	en	“Close	window”	(Venster	sluiten)	(X).
F		 –		 Selecteer	 “Restore	 to	 original	 path“	 (Herstellen	 naar	 
  origineel pad) (de originele mapstructuur behouden) of  
	 	 “Restore	to	user	defined	path“	(Herstellen	naar	door	de	 
  gebruiker gedefinieerd pad) (een aangepast pad gebruiken).
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QUICKSTORE PORTABLE

G		 –		 Klik	op	“Restore	“	(Herstel)	om	het	herstel	te	starten	of	 
	 	 op	 “Save“	 (Opslaan)	 om	 uw	 instellingen	 op	 te	 slaan	 
	 	 (bevestig	 het	 volgende	 bericht	 met	 “Yes”	 (Ja)	 of	 kies	 
	 	 “No”	(Nee)	om	te	annuleren).

6.2.3 Het planningsvenster (tijdplanning)

A		 –		 Activeer	 de	 tabbladen	 “Backup”	 (Back-up)	 (gegevens- 
	 	 back-up),	 “Restore”	 (Herstel)	 (gegevensherstel),	 
	 	 “Schedule”	(Planning)	(tijdplanning)	en	“Setting”	(Instel- 
  ling) (configuratie) door met de linkermuisknop op de  
  respectievelijke knop te klikken.
B		 –		 Wanneer	 u	 met	 de	 linkermuisknop	 op	 de	 respectieve	 
  kalenderdatum klikt, wordt een speciale dag gedefinie- 
  erd om een back-up te maken van uw gegevens. De ge- 
  selecteerde kalenderdatums zijn in het blauw gemar- 
  keerd en de huidige dag wordt in het rood gemarkeerd.
C		 –		 Knoppen	voor	“Help”	 (?),	“Minimize	window”	 (Venster	 
	 	 minimaliseren)	(_)	en	“Close	window”	(Venster	sluiten)	(X).
D  –  Bepaal of de back-up dagelijks, wekelijks of maandelijks  
	 	 moet	worden	uitgevoerd.	Kies	“None”	(Geen)	als	u	geen	 
  terugkerende datum wilt definiëren.
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QUICKSTORE PORTABLE

E		 –		 Klik	op	“Save“	(Opslaan)	om	uw	instellingen	op	te	slaan	 
	 	 (bevestig	 het	 volgende	 bericht	 met	 “Yes”	 (Ja)	 of	 kies	 
	 	 “No”	(Nee)	om	te	annuleren).

6.2.4 Het instelvenster (configuratie)

A		 –		 Activeer	 de	 tabbladen	 “Backup”	 (Back-up)	 (gegevens- 
	 	 back-up),	 “Restore”	 (Herstel)	 (gegevensherstel),	 
	 	 “Schedule”	(Planning)	(tijdplanning)	en	“Setting”	(Instel- 
  ling) (configuratie) door met de linkermuisknop op de  
  respectievelijke knop te klikken.
B		 –		 Definieer	een	“HotKey”	of	sneltoets	om	de	back-upsoft- 
  ware direct te starten.
C		 –		 Door	de	selectievakjes	in/uit	te	schakelen,	selecteert	u	de	 
	 	 volgende	opties	of	heft	u	de	selectie	op:
	 	 1.		 “Backup/Restore	 Confirmation“	 (Bevestiging	 back- 
	 	 	 up/herstel):	definieert	of	u	een	bevestiging	zult	ont- 
	 	 	 vangen	na	een	gelukte	back-up-/herstelprocedure.
	 	 2.		 “Ignore	Error	During	Backup/Restore“	(Fout	negeren	 
	 	 	 tijdens	back-up/herstel):	negeert	alle	fouten	die	opt- 
	 	 	 reden	tijdens	het	back-up-/herstelproces.
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QUICKSTORE PORTABLE

	 	 3.		 “Autorun	 CloneMe	When	 Login“	 (CloneMe	 automa 
   tisch uitvoeren bij aanmelding) start het back-uppro- 
   gramma wanneer het besturingssysteem wordt gestart;
	 	 4.		 “Shutdown	After	Backup/Restore	complete“	(Afslui- 
	 	 	 ten	nadat	back-up/herstel	 is	voltooid)	sluit	uw	com- 
	 	 	 puter	af	nadat	de	back-up-/herstelprocedure	is	voltooid.
D		 –		 Knoppen	voor	“Help”	 (?),	“Minimize	window”	 (Venster	 
	 	 minimaliseren)	(_)	en	“Close	window”	(Venster	sluiten)	(X).
E		 –		 Klik	op	“Save“	(Opslaan)	om	uw	instellingen	op	te	slaan	 
	 	 (bevestig	 het	 volgende	 bericht	 met	 “Yes”	 (Ja)	 of	 kies	 
	 	 “No”	(Nee)	om	te	annuleren).

Waarschuwing:

SHARKOON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor potentieel gegevens-
verlies, in het bijzonder veroorzaakt door onjuist gebruik.

Alle	vermelde	producten	en	beschrijvingen	zijn	handelsmerken	en/of	ge-
deponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten en worden 
aanvaard als beschermd.

Omwille van het beleid van SHARKOON om de producten voortdurend te 
verbeteren, zijn het ontwerp en de specificaties onderhevig aan wijzigin-
gen zonder voorafgaande kennisgeving. Nationale productspecificaties 
kunnen verschillen.

De wettelijke rechten van de bijgeleverde software zijn eigendom van de 
respectieve	eigenaar.	Lees	de	licentievoorwaarden	van	de	fabrikant	voor-
dat u de software gebruikt.

Alle rechten voorbehouden, vooral (ook in uittreksels) voor vertalingen, 
herdrukken, reproductie door het kopiëren of door andere middelen. 
Overtredingen zullen leiden tot aanspraak op schadeloosstelling.

Alle rechten voorbehouden, vooral in het geval van toewijzing van pa-
tenten	of	hulppatenten.	Middelen	van	levering	en	technische	wijzigingen	
voorbehouden.
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QUICKSTORE PORTABLE

Uw	oud	product	weggooien

  
Uw	product	is	ontworpen	en	geproduceerd	met	materialen	en	onderde-
len van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
Wanneer	dit	symbool	met	een	doorkruiste	vuilnisbak	op	een	product	 is	
bevestigd, betekent dit dat het onder de bepalingen van de Europese 
richtlijn	2002/96/EG	valt.
Vraag informatie over de lokale speciale inzamelpunten voor elektrische 
en elektronische producten.
Volg de lokale voorschriften op en gooi uw oude producten niet weg bij 
het normaal huishoudelijke afval. Het correct verwijderen van uw product 
helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezond-
heid vermijden.

© SHARKOON Technologies GmbH 2009
www.sharkoon.com
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