HANDBUCH

QUICKSTORE PORTABLE PRO

1. Software de cópia de segurança
1.1 Instalação (sistema operativo Windows
		 usado como exemplo)

5. Clique em “Install” (Instalar) na janela seguinte (fig. 3) para
instalar o software de cópia de segurança. O botão “Back”
(Voltar) permite-lhe voltar à janela anterior enquanto que o
botão “Cancel” (Cancelar) cancela a instalação.

1. Introduza o CD fornecido na unidade de CD/DVD-ROM.
2. No Explorador do Windows abra o directório “SHARKOON”
existente no CD fazendo um duplo clique (tecla esquerda do rato).
3. Faça um duplo clique (com a tecla esquerda do rato) sobre o ficheiro “CloneMe.exe” para
aceder à janela de selecção do idioma. Seleccione o idioma
pretendido e confirme com “OK”.
A rotina de instalação é iniciada (fig. 1).
fig. 3
6. O software de cópia de segurança é instalado no seu sistema
(fig. 4).

fig. 1
4. Confirme a nota de direitos de autor na janela seguinte (fig. 2)
usando a opção “Next” (Seguinte) ou use a opção “Cancel”
(Cancelar) para cancelar a instalação.

fig. 4

fig. 2
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7. Conclua a instalação clicando a tecla esquerda do rato sobre
o botão “Finish” (Concluir / fig. 5).

1.2 A interface de utilizador
1.2.1 A janela Backup (Cópia de segurança) (cópia
			 de segurança dos dados)
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fig. 5
8. Após concluída a instalação, o ícone seguinte é apresentado
no ambiente de trabalho.

Para abrir o software de cópia de segurança faça um duplo
clique (com a tecla esquerda do rato) sobre este ícone.
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Abra os separadores “Backup” (Criar cópia de segurança)
(cópia de segurança dos dados), “Restore” (Restaurar)
(recuperação dos dados), “Schedule” (Agendar) (agendamento da hora) e “Setting” (Definições) (configuração)
premindo a tecla esquerda do rato sobre o respectivo botão.
Directório de origem para cópia de segurança dos dados.
Caixa mostrando conteúdo do directório de origem. Ao
seleccionar as caixas de verificação está a adicionar as
pastas à agenda de criação da cópia de segurança, ao
retirar a selecção das caixas de verificação está a excluir
as pastas da agenda de criação da cópia de segurança.
Botões para as opções “Help” (Ajuda) (?), “Minimize
window” (Minimizar janela) (_) e “Close window” (Fechar
janela) (X).
Directório de destino para cópia de segurança dos dados.
Informação sobre o tamanho restante e total dos ficheiros de cópia de segurança.
Modo de cópia de segurança:
A opção “Only backup modified files“ (Apenas criar cópia
de segurança de ficheiros alterados) inclui apenas os
ficheiros que foram alterados desde a última cópia de
segurança;
A opção “Delete the destination file“ (Eliminar ficheiro
de destino) elimina os ficheiros existentes no directório
de destino e que já não estão presentes no directório de
origem.
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A opção “Backup“ (Criar cópia de segurança) inicia a
criação da cópia de segurança com as opções definidas.
Quando terminar a cópia de segurança a seguinte janela
de confirmação é mostrada:

1.2.2 A janela Restore (Restaurar) (recuperação
			 dos dados)
E
D
B
F

A

C
G

			
			
			
			
I –
			
			

Clique em “Close“ (Fechar) para fechar esta janela e
voltar ao programa de cópia de segurança ou prima a
tecla esquerda do rato sobre a opção “Log File“ (Ficheiro
de registo) para ver o registo da cópia de segurança.
Clique em “Save“ (Guardar) para guardar as definições
(na janela mostrada confirme com “Yes” (Sim) ou
escolha “No” (Não) para cancelar).
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Abra os separadores “Backup” (Criar cópia de segurança)
(cópia de segurança dos dados), “Restore” (Restaurar)
(recuperação dos dados), “Schedule” (Agendar) (agendamento da hora) e “Setting” (Definições) (configuração)
premindo a tecla esquerda do rato sobre o respectivo botão.
Directório de origem para recuperação dos dados.
Caixa mostrando conteúdo do directório seleccionado.
Ao seleccionar as caixas de verificação está a adicionar
as pastas à agenda de restauro, ao retirar a selecção das
caixas de verificação está a excluir as pastas da agenda
de restauro.
Active/Desactive a opção “Only restore modified files“
(Apenas criar cópia de segurança de ficheiros alterados)
para recuperar apenas os ficheiros que tenham entretanto
sido alterados.
Botões para as opções “Help” (Ajuda) (?), “Minimize
window” (Minimizar janela) (_) e “Close window” (Fechar
janela) (X).
Seleccione a opção “Restore to original path“ (Restaurar
para caminho original) (mantendo a estrutura de pastas
original) ou “Restore to user defined path“ (Restaurar
para caminho definido pelo utilizador) (usando um
caminho personalizado.
Clique em “Restore“ (Restaurar) para iniciar a operação
de recuperação ou clique em “Save” (Guardar) para
guardar as definições (na janela mostrada confirme com
“Yes” (Sim) ou escolha “No” (Não) para cancelar).
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1.2.3 A janela Schedule (Agendar) (agendamento da hora)

1.2.4 A janela Setting (Definições) (configuração)
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Abra os separadores “Backup” (Criar cópia de segurança)
(cópia de segurança dos dados), “Restore” (Restaurar)
(recuperação dos dados), “Schedule” (Agendar) (agendamento da hora) e “Setting” (Definições) (configuração)
premindo a tecla esquerda do rato sobre o respectivo botão.
Prima a tecla esquerda do rato sobre a data pretendida
no calendário para definir o dia para a criação da cópia
de segurança dos seus dados. As datas seleccionadas no
calendário são assinaladas a azul, a cor vermelha assinala
a data actual.
Botões para as opções “Help” (Ajuda) (?), “Minimize
window” (Minimizar janela) (_) e “Close window” (Fechar
janela) (X).
Especifique se quer que a criação da cópia de segurança
seja feita diariamente, semanalmente ou mensalmente.
Se não quiser escolher nenhuma destas opções escolha
“None” (Nenhuma).
Clique em “Save“ (Guardar) para guardar as definições
(na janela mostrada confirme com “Yes” (Sim) ou
escolha “No” (Não) para cancelar).

A – Abra os separadores “Backup” (Criar cópia de segurança)
			 (cópia de segurança dos dados), “Restore” (Restaurar)
			 (recuperação dos dados), “Schedule” (Agendar) (agen			 damento da hora) e “Setting” (Definições) (configuração)
			 premindo a tecla esquerda do rato sobre o respectivo botão.
B – Na opção „HotKey“ (Tecla de atalho) defina uma tecla de
			 atalho para abrir directamente o software de cópia de
			 segurança.
C – Active/desactive as caixas de verificação para seleccionar/
			 remover a selecção das seguintes opções:
			 1. “Backup/Restore Confirmation“ (Confirmar cópia
				 de segurança/restauro): especifica se quer ou não
				 receber uma confirmação após a criação com êxito
				 da cópia de segurança/do restauro:
			 2. “Ignore Error During Backup/Restore“ (Ignorar erros
				 durante cópia de segurança/restauro): ignora todos
				 os erros que podem ocorrer durante a criação da
				 cópia de segurança/do restauro;
			 3. “Autorun CloneMe When Login“ (Executar CloneMe
				 automaticamente no arranque) inicia o programa de
				 criação de cópia de segurança durante o arranque do
				 sistema operativo;
			 4. “Shutdown After Backup/Restore complete“ (En				 cerrar após conclusão da cópia de segurança/do re				 stauro) encerra o computador após a conclusão com
				 êxito da cópia de segurança/do restauro.
D – Botões para as opções “Help” (Ajuda) (?), “Minimize
			 window” (Minimizar janela) (_) e “Close window” (Fechar
			 janela) (X).
E – Clique em “Save“ (Guardar) para guardar as definições
		 (na janela mostrada confirme com “Yes” (Sim) ou
		 escolha “No” (Não) para cancelar).
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Aviso:
A SHARKOON não assume qualquer responsabilidade pela perda de
dados, sobretudo devido a um manuseamento incorrecto.

Eliminação de equipamentos usados
O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, os quais podem ser reciclados e reutilizados.

Todos os produtos e descrições são marcas registadas dos respectivos fabricantes estando por isso protegidas.
Uma vez que é política da SHARKOON promover o constante melhoramento dos seus produtos, o design e especificações dos mesmos
podem sofrer alterações sem aviso prévio. As especificações dos
produtos podem variar conforme o país.
Os direitos de autor do software incluído pertencem ao respectivo
proprietário. Antes de utilizar o software leia os termos do acordo de
licença do fabricante.
Reservados todos os direitos (aplicável também aos extractos) para
tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer violação dá direito a compensação.
Reservados todos os direitos sobretudo no caso de atribuição de patente ou patente de utilidade. Estão reservados os direitos de distribuição e de alteração técnica.

Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz em cima é colocado num produto, é sinal de que o mesmo está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
Informe-se acerca dos pontos de recolha para resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos.
Siga as regras locais e não elimine os seus equipamentos usados
juntamente com o lixo doméstico. A correcta eliminação dos seus
equipamentos usados evita quaisquer potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana.
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