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Over uw WD-product

Inhoud van het pakket
Netwerkstation
Installatie-cd
Ethernetkabel
Netadapter
Beknopte installatiegids

Optionele accessoires
Ga voor meer informatie over optionele accessoires voor dit product naar www.shopwd.com 
(alleen voor de VS). Ga buiten de VS naar http://support.wdc.com.

Systeemvereisten
Ethernetverbinding (netwerkadapter, router of switch)

Windows® XP/Vista/7; Mac OS® X Lion, Snow Leopard® of Leopard®

Webbrowser (Internet Explorer 7.0 en hoger op Windows-platforms die ondersteund 
worden door dit product, Safari 4.0 en hoger op Mac-platforms die ondersteund worden 
door dit product, Firefox 3.6 en hoger op ondersteunde Windows- en Mac-platforms, 
Google Chrome 14.0 en hoger op ondersteunde Windows- en Mac-platforms)
Breedbandinternetverbinding

Opmerking: Afhankelijk van uw hardwareconfiguratie en besturingssysteem kan de compatibiliteit 
afwijken.

Schijfindeling
My Book Live Duo is een systeem met twee schijven dat vooraf is geconfigureerd als een 
spanned schijf. Bij Spanning worden alle schijven in een systeem gecombineerd in één groot 
volume, zodat ze als één enorme schijf werken. My Book Live Duo ondersteunt ook de RAID 1-
modus (gespiegeld) voor gegevensbeveiliging. De helft van de capaciteit wordt gebruikt om uw 
gegevens op te slaan en de andere helft wordt gebruikt als duplicaat. Als één schijf uitvalt in 
RAID 1, werkt het systeem nog steeds en blijven uw gegevens behouden. U kunt de uitgevallen 
schijf vervangen en het systeem herstellen. Zie de volledige gebruikershandleiding op de 
My Book Live Duo voor meer informatie over het beheer van RAID.

Overzicht van het product

Belangrijk:  Zie de gebruikershandleiding op de My Book Live Duo in de map 
\\MyBookLiveDuo\Public\Software\User Manuals.

Belangrijk:  Voor de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid is het raadzaam dat 
u de nieuwste updates en het servicepakket (SP) installeert. Ga in Windows naar het menu 

Start of  en selecteer Windows Update. Ga voor Mac naar het menu Apple en 
selecteer Software Update.

Inhoud van het 

Netadapter*

*Zie de volledige 
gebruikershandleiding op de 
My Book Live Duo voor meer 

informatie over algemene 
configuraties van netadapters

USB-poort (uitsluitend voor 
uitbreiding)

Resetknop

LED Ethernet-poort

Kensington® Security Slot

NLD
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Stap 1: Sluit My Book Live Duo op 
het netwerk aan

1. Sluit het ene uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de 
Ethernet-poort aan de achterkant van het apparaat. 

2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel direct 
aan op een router of netwerkschakelpoort.

3. Sluit één uiteinde van de adapter in de stroomaansluiting 
op de achterkant van het apparaat aan.

4. Steek de netadapter in een stopcontact. Het apparaat 
start automatisch op.

Stap 2: Benader My Book Live Duo 
op het netwerk

Voer de volgende stappen uit om het My Book Live Duo-
apparaat eenvoudig te vinden op het LAN-netwerk. De cd 
bevat software waarmee u het My Book Live Duo-apparaat 
eenvoudiger kunt vinden, controleren en er een verbinding 
mee kunt maken.

Opmerking: De My Book Live Duo-toepassing op de 
bijgeleverde cd dient op iedere pc in het LAN geïnstalleerd te 
zijn waarop u van plan bent toegang tot uw My Book Live Duo-
apparaat te krijgen.

Opmerking: Voor Windows Vista/Windows 7, is de bijgesloten 
cd alleen vereist om WD Quick View- en WD SmartWare-
software te installeren.

Aan de slag — Windows
Aan de slag met een cd
Schakel uw computer in en wacht totdat het 
besturingssysteem geladen is, plaats vervolgens de cd in 
het cd-rom-station.

Als Automatisch afspelen is ingeschakeld, verschijnt 
het welkomstscherm van My Book Live Duo. 
Dubbelklik op Setup.exe als u wordt gevraagd om het 
installatiebestande uit te voeren.
Als Automatisch afspelen is uitgeschakeld, klikt u op 
Start > Computer en zoekt u de WD My Book Live-
cd onder Apparaten met verwisselbare opslag. 
Dubbelklik op de cd en dubbelklik vervolgens op 
Setup.exe om het welkomstscherm van de My Book 
Live Duo weer te geven. 

Opmerking: Met de cd wordt Universal Plug and Play 
(UPnP) Framework in de Windows XP-firewall 
ingeschakeld, indien dit nog niet is gebeurd. UPnP 
Framework moet zijn ingeschakeld om de schijf te kunnen 
opsporen. Ga voor meer informatie over het inschakelen 
van UPnP Framework naar 
http://support.microsoft.com/kb/886257#8.

De schijf detecteren op uw netwerk
1. Klik in het welkomstscherm op de knop Start Discovery 

(Detectie starten). Er verschijnt een voortgangsscherm. 
Als uw schijf hierbij op het netwerk wordt gevonden, 
verschijnt het scherm My Book Live Duo Found 
(My Book Live Duo gevonden) samen met een 
standaardbeschrijving en een stationsletter. In het 
navigatievenster wordt er naast Discover (Detectie) 
een vinkje weergegeven.

Opmerking: Als de schijf niet wordt gevonden met de 
My Book Live Duo-software, wordt het scherm Connecting 
your Drive (Uw schijf aansluiten) weergegeven. Volg de 
instructies op het scherm en klik op Find Drive (Schijf vinden).

2. Als er meerdere schijven zijn opgespoord, selecteert u de 
My Book Live Duo in de lijst Drive Name (Schijfnaam). Het 
scherm geeft een standaard beschrijving weer in Drive 
Description (Schijfbeschrijving).

3. Klik op Map network drive (Netwerkschijf toewijzen) om 
de share op uw bureaublad te plaatsen zodat u bestanden 
kunt slepen en neerzetten in de mappen van de 
netwerkschijf via (Deze) Computer of Windows Verkenner. 
Opmerking: De schijf blijft op uw desktop tot u ze verwijdert.

Belangrijk:  We bevelen u aan om de bijgeleverde 
Ethernet-kabel te gebruiken voor de beste 
prestaties.

Belangrijk:  Wacht tot de My Book Live Duo-schijf 
volledig is opgestart (duurt ongeveer drie 
minuten), voordat u het apparaat gaat 
configureren. Wanneer de LED groen 
wordt, is het apparaat gereed.
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Klik op Change (Wijzigen) om de standaardstationsletter 
te wijzigen.

4. Klik op Een bureaubladsnelkoppeling naar de schijf 
maken om een snelkoppeling op het bureaublad te 
maken. 

5. Klik op Details om het model, IP-adres en MAC-adres 
van de schijf weer te geven.

6. Klik op de knop Continue (Doorgaan). Het scherm Install 
WD Quick View (WD Quick View installeren) verschijnt.

Opmerking: U gaat door zonder WD Quick View te installeren 
door op de koppeling Skip to Next Steps (Naar volgende 
stappen gaan) te klikken en door hieronder verder te gaan met 
Voer de volgende stappen uit. U kunt WD Quick View later 
installeren door te klikken op Install (Installeren) in het 
navigatievenster.

WD Quick View installeren
WD Quick View plaatst het WD Quick View-pictogram in het 
Windows-systeemvak, zodat u belangrijke functies kunt 
uitvoeren, zoals het starten van WD SmartWare of het snel 
controleren van de schijfstatus.

1. Klik op de koppeling Licence Agreement 
(Licentieovereenkomst) en klik op I Accept (Ik ga akkoord).

2. Klik op de knop Start Install (Installatie starten). Er wordt 
een voortgangsbalk weergegeven totdat het scherm 
Installation Complete (Installatie voltooid) verschijnt. 
Het systeemvak geeft nu het pictogram  weer.

Voer de volgende stappen uit
Klik op de knop Next Steps (Volgende stappen) in het 
scherm Install Complete (Installatie voltooid) of op de 
koppeling Next Steps (Volgende stappen) in het 
navigatievenster op een willekeurig moment om het scherm 
Next Steps (Volgende stappen) weer te geven.

Opmerking: De detectie moet plaatsvinden voordat Next 
Steps (Volgende stappen) beschikbaar is.

Aan de slag zonder een cd — Windows Vista/
Windows 7
Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansluit op 
uw netwerk en Windows Vista/Windows 7 opent, zoekt en 
installeert uw systeem het WD Rally-stuurprogramma. 
Wanneer het correct is geïnstalleerd, plaatst Rally een 
groot pictogram van de My Book Live Duo onder Computer > 
Netwerk. Hiermee kunt u media delen.

Zodra ze is aangesloten, opent u de schijf als volgt: 
1. Klik op  > Computer > Netwerk > Opslag > 

My Book Live Duo,  en zoek de map Public (openbaar) 
van de schijf.

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de 
My Book Live Duo en selecteer Openen.

3. Dubbelklik op de map Public om de submappen Shared 
Music (Gedeelde muziek), Shared Pictures (Gedeelde 
afbeeldingen), Shared Videos (Gedeelde video's) en 
Software weer te geven. Met behulp van Windows 
Verkenner kunt u nu bestanden naar de gedeelde 
mediamappen slepen en daarin plaatsen.

4. De map Openbaar van de My Book Live Duo toewijzen 
voor snelle toegang in de toekomst:

Klik in Windows Verkenner onder Netwerk op 
MyBookLiveDuo.
Klik met de rechtermuisknop op de map Openbaar 
en selecteer Map Network Drive (Netwerkstation 
toewijzen) in het snelmenu.
Selecteer de gewenste letter in de vervolgkeuzelijst 
Drive (Station).
Schakel het selectievakje Reconnect at login 
(Verbinding maken bij aanmelden) in.
Klik op Finish (Voltooien). Uw map Openbaar is nu 
toegewezen.

Aan de slag — Mac
Aan de slag met een cd
Schakel uw computer in en wacht totdat het 
besturingssysteem geladen is, plaats vervolgens de cd in 
het cd-rom-station.

Dubbelklik op de My Book Live Duo-cd en dubbelklik 
vervolgens op Software > Setup for Mac > My Book 
Live Duo Setup.dmg om het welkomstscherm weer 
te geven.

De schijf detecteren op uw netwerk
1. Klik in het welkomstscherm op de knop Start Discovery 

(Detectie starten). 

Er verschijnt een voortgangsscherm. Als uw schijf 
hierbij op het netwerk wordt gevonden, verschijnt het 
scherm My Book Live Duo Found (My Book Live Duo 
gevonden) samen met een standaardbeschrijving en 
een stationsletter. In het navigatievenster wordt er 
naast Discover (Detectie) een vinkje weergegeven. 

Opmerking: als de schijf niet wordt gevonden met de 
My Book Live Duo-software, wordt het scherm How to 
Connect (Verbinding maken) weergegeven. Volg de instructies 
op het scherm en klik op Find Drive (Schijf vinden).

Als u het volgende wilt doen . . . Doe het volgende . . .

De My Book Live Duo-schijf openen 
en de inhoud bekijken van de 
openbare shares

Klik op de knop 
Open (Openen).

Een back-up van de bestanden 
maken

Klik op de knop Backup 
Options (Back-upopties). 

De My Book Live Duo-schijf 
installeren (configureren)

Klik op de knop Start Setup 
(Installatie starten).
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2. Klik op Create an alias to MyBookLive (Een alias 
maken naar My Book Live) om een snelkoppeling op het 
bureaublad te maken.

3. Klik op Details om het model, IP-adres en MAC-adres 
van de schijf weer te geven.

4. Klik op de knop Continue (Doorgaan). Het scherm Install 
WD Quick View (WD Quick View installeren) verschijnt.

Opmerking: U gaat door zonder WD Quick View te 
installeren door op de koppeling Skip to Next Steps 
(Naar volgende stappen gaan) te klikken en door verder te 
gaan met Voer de volgende stappen uit. U kunt WD Quick 
View later installeren door te klikken op Install (Installeren) in 
het navigatievenster. 

WD Quick View installeren
WD Quick View plaatst het WD Quick View-pictogram in de 
menubalk, zodat u belangrijke functies kunt uitvoeren, zoals 
het snel controleren van de schijfstatus.
1. Klik op de koppeling Licence Agreement 

(Licentieovereenkomst) en klik op I Accept (Ik ga akkoord).

2. Klik op de knop Start Install (Installatie starten). Er wordt 
een voortgangsbalk weergegeven totdat het scherm 
Installation Complete (Installatie voltooid) verschijnt. 
De menubalk geeft nu het pictogram  weer.

Voer de volgende stappen uit
1. Klik op de knop Next Steps (Volgende stappen) in het 

scherm Install Complete (Installatie voltooid) of op de 
koppeling Next Steps (Volgende stappen) in het 
navigatievenster op een willekeurig moment om het 
scherm Next Steps (Volgende stappen) weer te geven.

Opmerking: de detectie moet plaatsvinden voordat Next 
Steps (Volgende stappen) beschikbaar is.

Aan de slag zonder een cd 
1. Klik in een Finder-venster op MyBookLiveDuo onder de 

gedeelde items in de zijbalk.

2. Als er een autorisatievenster verschijnt, selecteert u Gast 
en klikt u op Verbind om de openbare share weer te 
geven:

3. Dubbelklik op de openbare map om de mediasubmappen 
weer te geven: Shared Music (Gedeelde muziek), Shared 
Pictures (Gedeelde afbeeldingen) en Shared Videos 
(Gedeelde video's). Met behulp van Finder kunt u nu 
bestanden naar de gedeelde mappen slepen en daarin 
plaatsen:

Opmerking: Het pictogram van de map Public wordt 
automatisch op het bureaublad weergegeven.

4. Maak een alias als u het pictogram van de gedeelde 
schijf permanent op het bureaublad wilt plaatsen. Hier 
volgen twee manieren om dat te doen:

Opmerking: Voordat u een alias maakt, klikt u op Finder > 
Preferences (Voorkeuren) > General (Algemeen) en 
selecteert u Connected Servers (Verbonden servers).

Klik op het onderdeel waarvoor een alias wilt maken 
(bijvoorbeeld Shared Music (Gedeelde muziek)), houd 
de muisknop ingedrukt, houd de toetsen Cmd en 
Option tegelijk ingedrukt en sleep het item naar de 
gewenste locatie van de alias. In plaats van het 
oorspronkelijke onderdeel te verplaatsen, wordt op 
deze manier een alias gemaakt op de nieuwe locatie.

-OF-
Klik met de rechtermuisknop op het onderdeel 
waarvoor u een alias wilt maken (bijvoorbeeld 
Shared Music (Gedeelde muziek) en klik op File 
(Bestand) > Make Alias (Alias aanmaken).

Zie de volledige gebruikershandleiding in 
\\MyBookLiveDuo\Public\Software voor verdere instructies 
over de bovenstaande functies en alle overige standaard- en 
geavanceerde functies voor apparaatbeheer.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612
V.S.

Western Digital, WD, het WD-logo en My Book zijn gedeponeerde 
handelsmerken, en My Book Live is een handelsmerk van Western Digital 
Technologies, Inc. Eventuele andere genoemde merken in dit document 
behoren toe aan andere bedrijven. Specificaties onderhevig aan wijzigingen 
zonder voorafgaande kennisgeving.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

4079-705085-202 Jan 2012

Als u het volgende wilt doen . . . Doe het volgende . . .

De My Book Live Duo-schijf openen 
en de inhoud bekijken van de 
openbare shares

Klik op de knop Open 
(Openen).

Een back-up van de bestanden 
maken

Klik op de knop 
Learn More (Meer 
informatie) naast de optie 
Time Machine, 

Het My Book Live Duo-apparaat 
installeren (configureren),

Klik op de knop Start Setup 
(Installatie starten). 
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