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Informacje o produkcie firmy WD
Zawartość zestawu
 Serwer magazynujący WD Sentinel™ DX4000 dla małych firm
 Kabel Ethernet
 Zasilacz
 Skrócona instrukcja instalacji

Akcesoria opcjonalne
Więcej informacji na temat opcjonalnych akcesoriów dla tego 
produktu znajduje się w witrynie internetowej www.shopwd.com 
(tylko dla klientów w USA). Klientów spoza USA zapraszamy na 
naszą stronę internetową http://support.wdc.com.

Wymagania systemowe
 Sieć lokalna:

– Router/przełącznik sieciowy (dla uzyskania pełnej wydajności 
zalecane jest korzystanie z sieci Ethernet w standardzie Gigabit)

– Włączona konfiguracja DHCP
 Komputer kliencki: Komputer kliencki z zainstalowanym jednym 

z wymienionych systemów Windows.
 Zgodność z systemami operacyjnymi na komputerze klienckim: 

– Windows XP SP3 (wersja 32-bitowa)
– Windows Vista® SP2 (wersja 32- lub 64-bitowa)
– Windows 7 (wersja 32- lub 64-bitowa) w dowolnej wersji
– Mac® OS X Leopard® 

– Mac® OS X Snow Leopard® 

– Mac® OS X Lion™ *
 Szerokopasmowe łącze internetowe: Wymagane do dostępu 

zdalnego spoza sieci LAN

* W przypadku systemu Mac OS X Lion należy zainstalować na serwerze WD 
Sentinel najnowsze uaktualnienia oprogramowania firm Microsoft oraz Western 
Digital.

Zawartość zestawu

WD Sentinel™ DX4000

Kabel Ethernet

Zasilacz

Skrócona instrukcja instalacji

http://shopwd.com
http://support.wdc.com
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Wygląd systemu (od przodu)

Wygląd systemu (od tyłu)

Przyciski 
przewijania

Przycisk zasilania

Dioda zasilania/
statusu

Diody statusu
dysków twardych

Złącza zasilania
      1 & 2

Porty Ethernet
 1 & 2

Porty USB
 1 & 2

Przycisk kasowania/
przywrócenia

Gniazdo zabezpieczenia typu Kensington
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Wprowadzenie
Niniejsza skrócona instrukcja instalacji przeprowadzi Administratora przez proces 
konfiguracji serwera WD Sentinel oraz podłączenia do serwera komputera z 
systemem Windows® oraz komputera Mac®.

Uwaga: Przed połączeniem do serwera WD Sentinel komputera Mac konieczne jest 
skonfigurowanie serwera za pomocą komputera z systemem Windows.

Lokalizacja serwera WD Sentinel w sieci firmowej

Role użytkowników

Administrator
(np. właściciel firmy)

Użytkownicy wewnętrzni
(np. pracownicy)

Użytkownicy zewnętrzni
(np. klienci lub partnerzy 

biznesowi)

Zadania związane z konfiguracją 
pierwotną 
• Fizyczne podłączenie serwera 

WD Sentinel do sieci. 
• Skonfigurowanie serwera WD 

Sentinel. Ta procedura jest 
przeprowadzana tylko jeden raz. 

• Podłączenie komputera z 
systemem Windows do serwera 
WD Sentinel poprzez instalację 
oprogramowania Connector.

Zadania związane 
z konfiguracją pierwotną 
• Brak

Zadania związane 
z konfiguracją pierwotną 
• Brak

Główny interfejs użytkownika
• Panel sterowania — Logowanie 

za pomocą hasła administratora 
(nazwa użytkownika nie jest 
wymagana).

Główny interfejs 
• Launchpad — 

Logowanie za pomocą 
przypisanej nazwy 
użytkownika oraz 
hasła.

Dodatkowy interfejs
• Zdalny dostęp przez 

stronę internetową — 
podczas zdalnego 
korzystania 
logowanie za pomocą 
przypisanej nazwy 
użytkownika oraz 
hasła.

Główny interfejs 
• Zdalny dostęp przez 

stronę internetową — 
Logowanie za pomocą 
przypisanej nazwy 
użytkownika oraz 
hasła.
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Przykładowe zadania 
wykonywane przez panel 
sterowania
• Zakładanie kont użytkowników 

i przypisywanie uprawnień. 
• Zarządzanie udostępnianymi 

katalogami.
• Konfiguracja i zarządzanie 

harmonogramem 
automatycznych kopii 
zapasowych. 

• Zarządzanie ustawieniami 
serwera 
WD Sentinel, sprawdzanie 
alarmów oraz monitorowanie 
wydajności serwera. 

• Konfiguracja zdalnego dostępu 
przez stronę internetową. 

• Zarządzanie aktualizacjami.

Przykładowe zadania 
wykonywane przez 
Launchpad
• Dostęp do danych na 

udostępnionej 
przestrzeni 
magazynowej.

• Uruchomienie 
ręcznego 
wykonywania kopii 
zapasowej. 

• Uruchomienie 
zdalnego dostępu 
przez stronę 
internetową.

Przykładowe zadania 
wykonywane przez 
zdalny dostęp przez 
stronę internetową
• Dostęp do danych na 

udostępnionej 
przestrzeni 
magazynowej.

• Zdalne łączenie się 
z komputerami w sieci 
firmowej.

• Dostęp do biblioteki 
treści 
multimedialnych.

Przykładowe zadania 
wykonywane przez 
zdalny dostęp przez 
stronę internetową
• Dostęp do danych na 

udostępnionej 
przestrzeni 
magazynowej.

• Dostęp do biblioteki 
treści 
multimedialnych.

Uwaga: Serwer WD Sentinel umożliwia administratorowi skonfigurowanie dla każdego konta użytkownika 
osobnego zestawu uprawnień do poszczególnych katalogów udostępnionych oraz zasobów serwera, na 
przykład do zdalnego dostępu przez stronę internetową. W każdym momencie użytkownicy mają dostęp tylko do 
tych danych na serwerze oraz zasobów serwera, do których mają przyznane uprawnienia.

Administrator
(np. właściciel firmy)

Użytkownicy wewnętrzni
(np. pracownicy)

Użytkownicy zewnętrzni
(np. klienci lub partnerzy 

biznesowi)
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Krok 1. Podłączenie serwera 
WD Sentinel DX4000 do sieci 
firmowej

1. Za pomocą dołączonego kabla Ethernet 
podłącz serwer WD Sentinel (port 
Ethernet 1 lub 2) do sieci LAN z 
włączoną usługą DHCP.

2. Za pomocą dołączonego zasilacza 
podłącz serwer WD Sentinel (złącze 
zasilania 1 lub 2) do gniazda zasilania 
lub zasilacza UPS. 

3. W celu włączenia serwera WD 
Sentinel naciśnij raz przycisk zasilania 
(nie dłużej niż na 1 sekundę).

4. Przed kontynuowaniem konfiguracji
serwera WD Sentinel odczekaj, a na
przednim wy wietlaczu LCD pojawi
si napis WDSENTINEL oraz
przydzielony adres IP.

Krok 2. Konfiguracja serwera 
WD Sentinel (procedura 
wykonywana tylko jeden raz)
Serwer WD Sentinel DX4000 jest teraz 
gotowy do konfiguracji. W tym rozdziale 
opisano przygotowanie serwera do 
pierwszego użycia za pomocą kreatora 
konfiguracji. 
Następujące kroki należy wykonać na 
komputerze z systemem Windows 
podłączonym do tej samej sieci i 
znajdującym się w tej samej podsieci co 
serwer WD Sentinel DX4000.

1. Otwórz przeglądarkę internetową, w 
pasku adresu wpisz http://<adres IP>/
connect, a następnie naciśnij przycisk 
Enter w celu wyświetlenia ekranu 
pobierania kreatora konfiguracji. Należy 
użyć adresu IP wyświetlonego na 
ekranie LCD serwera WD Sentinel. 
Przykład: http://192.168.123.225/
connect

2. Kliknij przycisk Download and run the 
setup wizard� (Pobierz, a następnie 
uruchom kreator konfiguracji).

3. Po wyświetleniu okna z ostrzeżeniem 
kliknij odpowiednio Run (Uruchom) 
oraz Yes (Tak).

OSTRZEŻENIE!  Może to zająć 
kilka minut. Nie przerywaj tej 
czynności. Nie wyłączaj ani nie 
odłączaj serwera WD Sentinel.

Ważne:  Przed uruchomieniem 
oprogramowania Connector upewnij się, że 
na komputerze z systemem Windows 
zainstalowane są wszystkie najnowsze 
obowiązkowe oraz opcjonalne 
aktualizacje Microsoft. 
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4. Wybierz z listy język używany przez 
serwer, a następnie kliknij strzałkę, aby 
kontynuować.

5. Potwierdź ustawienia lokalizacyjne lub 
wybierz prawidłowe wartości z list 
rozwijanych:

6. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
zmienić datę i godzinę, a następnie 
zaznacz pole wyboru w celu 
potwierdzenia ustawień:

7. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
wyświetlić tekst umów licencyjnych firm 
Microsoft oraz Western Digital. 
Przeczytaj obydwie licencje, a 
następnie zaznacz obydwa pola, 
aby zaakceptować warunki licencji:

8. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
dostosować ustawienia serwera WD 
Sentinel:

a. Domyślną nazwą serwera WD 
Sentinel jest WDSENTINEL. 
Wprowadź unikalną nazwę serwera 
WD Sentinel, na przykład Nazwa-firmy 
(nazwa musi składać się z 1-12 
znaków, które mogą być małymi lub 
wielkimi literami, cyframi lub ich 
połączeniem, za wyjątkiem łącznika „-” 
nie może zawierać żadnych innych 
znaków specjalnych ani spacji).

OSTRZEŻENIE!  PÓŹNIEJ NIE 
BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY 
NAZWY SERWERA WD 
SENTINEL. Aby uniknąć 
konfliktów nazw w wypadku 
umieszczenia drugiego serwera 
WD Sentinel w tej samej sieci, 
należy nadać unikalną nazwę.
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b. Wprowadź i potwierdź hasło (musi 
mieć długość co najmniej 8 znaków i 
zawierać znaki z co najmniej trzech 
kategorii podanych poniżej: 
wielkie litery, małe litery, cyfry oraz 
symbole, dozwolone jest stosowanie 
spacji). Jest to hasło administratora. 
Będzie ono używane do podłączania 
komputerów klienckich do serwera WD 
Sentinel oraz do dostępu do 
administracyjnego panelu sterowania. 

c. Wprowadź podpowiedź do hasła.

9. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
określić sposób aktualizacji 
oprogramowania serwera. Wybierz:

Uwaga: W razie wybrania pierwszej 
lub drugiej opcji, proces instalacji 
może trwać dłużej, w zależności od 
dostępnych aktualizacji systemu 
Windows.

Rozpoczyna się instalacja. Pasek 
postępu na ekranie komputera oraz 
ekranie LCD serwera WD Sentinel 
wskazuje postęp instalacji.

Zostanie wyświetlony ekran 
zakończenia:  

Konfiguracja serwera WD Sentinel 
została zakończona, serwer jest 
gotowy do użycia! 

10. Aby podłączyć używany komputer z 
systemem Windows do serwera, 
upewnij się, że pole Connect this 
Computer (Podłącz ten komputer) jest 
zaznaczone, a następnie kliknij 
przycisk Finish (Zakończ) i przejdź do 
Kroku 3.

Krok 3. Podłączenie 
pierwszego komputera

Następnie podłącz jeden komputer z 
systemem Windows (prawdopodobnie 
będzie to aktualnie używany komputer) do 
serwera WD Sentinel poprzez 
zainstalowanie na nim oprogramowania 
Connector.

Uwaga: Przed podłączeniem komputera 
z systemem Mac do serwera WD 
Sentinel konieczne jest skonfigurowanie 
serwera za pomocą komputera z 
kompatybilnym systemem Windows.

Zainstalowanie oprogramowania Connector 
powoduje podłączenie komputera 
klienckiego (z systemem Windows) do 
serwera WD Sentinel oraz zainstalowanie 
programu Launchpad oraz Dashboard. 
Launchpad umożliwia użytkownikom dostęp 
do zasobów serwera, do których posiadają 
oni prawa dostępu, natomiast Dashboard 

OSTRZEŻENIE!  W razie 
zapomnienia hasła administratora 
nie ma możliwości odzyskania go — 
grozi to możliwością utraty 
wszystkich danych. Należy 
koniecznie trzymać hasło zapisane 
w bezpiecznym miejscu. 

Ważne:  Proces może trwać do 30 minut, 
serwer może być restartowany więcej niż 
jeden raz. Nie przerywaj tej czynności. 
Nie wyłączaj ani nie odłączaj serwera 
WD Sentinel.

Ważne:  Przed pobraniem 
oprogramowania Connector upewnij się, 
że w systemie operacyjnym Windows 
używanego komputera zainstalowane są 
najnowsze aktualizacje.
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umożliwia administratorowi wykonanie zadań 
takich jak zarządzanie serwerem WD 
Sentinel, zakładanie kont użytkowników oraz 
zarządzanie dostępem do udostępnionych 
katalogów. Dodatkowo, codziennie 
wykonywana jest automatyczna kopia 
zapasowa komputera z systemem Windows 
na serwerze WD Sentinel zgodnie ze 
skonfigurowanym harmonogramem kopii 
zapasowych.
Dla każdego komputera z systemem 
Windows podłączanego do serwera 
WD Sentinel należy wykonać następującą 
procedurę:
1. Kliknij przycisk Download software for 

Windows (Pobierz oprogramowanie dla 
systemu Windows):

Uwaga: Aby przejść do ekranu 
pobierania aplikacji Connector, 
możesz również otworzyć 
przeglądarkę Internet Explorer i 
wpisać w polu adresu http://<adres 
IP>/connect. Na przykład http://
192.168.123.225/connect. Nazwa i 
adres IP serwera WD Sentinel są 
wyświetlane na ekranie LCD 
serwera WD Sentinel.

2. Po wyświetleniu okna z ostrzeżeniem 
kliknij odpowiednio Run (Uruchom) oraz 
Yes (Tak). 

Uwaga: Jeżeli zostaniesz poproszony, 
wpisz nazwę użytkownika i hasło konta o 
uprawnieniach administratora na danym 
komputerze klienckim.

Pojawi się omówienie aplikacji Connect 
Computer to the Server wizard (kreator 
podłączenia komputera do serwera):

3. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
wyświetlić informacje o zdarzeniach 
mogących wystąpić w trakcie instalacji:

4. Kliknij przycisk Next (Dalej). Zostanie 
wyświetlony pasek postępu. Proces 
instalacji może trwać 30 minut lub więcej.

5. Na ekranie logowania wprowadź hasło 
administratora serwera WD Sentinel: 

6. Kliknij przycisk Next (Dalej) i wprowadź 
unikalny opis danego komputera, 
pozwalający serwerowi odróżnić go od 
pozostałych komputerów w sieci:
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7. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
wyświetlić opcje wznawiania, a 
następnie dokonaj wyboru:

8. Kliknij przycisk Next (Dalej), aby 
wyświetlić opcje programu Microsoft, a 
następnie dokonaj wyboru:

9. Kliknij przycisk Next (Dalej). Instalacja 
zostanie zakończona. Zaznacz pole 
pozwalające uruchomić aplikację 
Dashboard do konfiguracji i 
monitorowania serwera WD Sentinel. 
Kliknij przycisk Finish (Zakończ):

Uwaga: Zaleca się, aby wybrać opcję 
Open Dashboard to administer your 
server (Uruchom aplikację Dashboard w 

celu administrowania serwerem) i 
uruchomić aplikację Dashboard po 
zakończeniu instalacji oprogramowania 
Connector. Aby skorzystać z możliwości 
oferowanych przez współdzieloną 
przestrzeń magazynową na serwerze WD 
Sentinel, za pomocą aplikacji Dashboard 
załóż konto użytkownika i przypisz do 
niego prawa dostępu do udostępnianych 
katalogów.

Uwaga: Zamknij przeglądarkę. Jeżeli 
zaznaczyłeś pole wyboru, pojawi się ekran 
logowania aplikacji Dashboard.

Krok 4. Dostęp do aplikacji 
Dashboard (tylko komputery z 
systemem Windows) oraz 
Launchpad
Aplikację Dashboard można uruchomić 
tylko na komputerze z systemem Windows 
podłączonym do serwera WD Sentinel. 
Pojawi się ekran logowania aplikacji 
Dashboard, jeżeli po zainstalowaniu 
programu Connector wybrałeś 
uruchomienie aplikacji Dashboard. Ekran 
ten można również wywołać 

z Start lub  > (All) Program(s) (Wszystkie 
Programy) > 
Windows Storage Server 2008 R2 > 
Windows Storage Server 2008 R2 
Dashboard.

Ekran logowania aplikacji 
Dashboard (administratorzy)
Aplikacja Dashboard umożliwia 
administratorowi wykonanie takich zadań 
administracyjnych, jak tworzenie kont 
użytkowników, przyznanie użytkownikom 
praw dostępu do udostępnionych katalogów 
oraz innych zasobów serwera, zarządzanie 
udostępnionymi katalogami oraz 
monitorowanie serwera WD Sentinel.
1. Wprowadź hasło administratora na 

ekranie logowania aplikacji Dashboard.
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2. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić ekran 
główny aplikacji Dashboard:

Ekran logowania aplikacji 
Launchpad (użytkownicy)
Po utworzeniu za pomocą aplikacji 
Dashboard kont użytkowników (przypisanie 
nazw użytkowników, haseł oraz praw 
dostępu), mogą oni uruchomić ekran 
logowania aplikacji Launchpad w jeden z 
poniższych sposobów:
Na komputerze z systemem Windows:
 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikony 

Launchpad  w zasobniku systemowym i 
wybierz opcję Open Launchpad (Otwórz 
aplikację Launchpad) 

 Kliknij podwójnie ikonę Launchpad

 Przejdź do Start lub  > 
(All) Program(s) (Wszystkie Programy) > 
Windows Storage Server 2008 R2 > 
Windows Storage Server 2008 R2 
Launchpad. 

1.  Wprowadź swoją nazwę użytkownika 
oraz hasło.

2.   Kliknij strzałkę, aby wyświetlić ekran 
główny aplikacji Launchpad. 
Wymienione są cztery zadania: 
Backup (kopia zapasowa), Remote 
Web Access (zdalny dostęp przez 
stronę internetową), Shared Folders 
(udostępnione katalogi) oraz 
Dashboard. 

3.   Kliknij pozycję Dashboard , aby 
wyświetlić ekran logowania aplikacji 
Dashboard. Zalogować się mogą tylko 
użytkownicy o uprawnieniach 
administracyjnych znający hasło 
administratora. Normalni użytkownicy nie 
mogą zalogować się do aplikacji 
Dashboard przy użyciu swojej nazwy 
użytkownika i hasła.

Krok 5. Podłączenie 
dodatkowych komputerów
Po podłączeniu pierwszego komputera z 
systemem Windows, do serwera WD 
Sentinel można podłączyć kolejne 24 
komputery z systemami Windows lub Mac.

Dobre praktyki: 
 Wykonaj zadania wprowadzające 

„Getting Started tasks” na ekranie 
głównym aplikacji Dashboard.

Uwaga: Szczegółowe instrukcje 
znajdują się w instrukcji administracji 
WD Sentinel DX4000.

 Utwórz co najmniej jedno ktywne 
konto użytkownika. 
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Ważne kroki
Przed zainstalowaniem na komputerze 
programu Connector, należy się upewnić, 
że:
 Na komputerach z systemem Windows 

zainstalowane są wszystkie najnowsze 
obowiązkowe oraz opcjonalne 
aktualizacje Microsoft.

 Serwer WD Sentinel nie jest w trakcie 
wykonywania kopii zapasowej.

Uwaga: Aktywne procesy kopii 
zapasowych można sprawdzić w 
zakładce Computers and Backup 
(Komputery i kopie zapasowe) 
aplikacji Dashboard. Na ekranie 
wyświetlone są aktualnie 
wykonywane kopie zapasowe. 

Po zainstalowaniu programu Connector 
skonfiguruj za pomocą aplikacji Dashboard 
automatyczny harmonogram kopii 
zapasowych (po godzinach pracy). Ręczne 
uruchomienie kopii zapasowej przy 
pierwszym podłączeniu wpłynie na działanie 
całego systemu. 

Podłączenie kolejnych komputerów 
z systemem Windows
1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer, 

w polu adresu wpisz http://<adres IP>/
connect. Przykład http://
192.168.123.225/connect. Nazwa i 
adres IP serwera WD Sentinel są 
wyświetlane na ekranie LCD serwera 
WD Sentinel. 

2. Wykonaj krok 3 na str. 8 na każdym 
podłączanym komputerze z systemem 
Windows.

Podłączenie komputerów Mac
Po podłączeniu pierwszego komputera z 
systemem Windows, do serwera WD 
Sentinel można podłączyć komputery Mac:
1. Otwórz przeglądarkę Safari, w polu 

adresu wpisz http://<adres IP>/connect, 
używając adresu IP wyświetlanego na 
ekranie LCD serwera WD Sentinel. 
Przykład: http://192.168.123.225/
connect.

2. Kliknij strzałkę Download software 
for Mac (Pobierz oprogramowanie dla 
systemu Mac):

3. Wybierz opcję pobrania programu 
Connector, po wyświetleniu komunikatu 
ostrzegawczego Connector for Mac 
kliknij przycisk Open (Otwórz):

4. Wprowadź nazwę użytkownika oraz 
hasło konta służącego do zarządzania 
komputerem Mac, a następnie kliknij 
przycisk OK:

5. Kreator Connect a Computer to the 
Server (podłączanie komputera do 
serwera) składa się z siedmiu 
ekranów, przedstawionych na lewym 
panelu. Kliknij przycisk Continue 
(Kontynuuj), aby przemieszczać się 
między ekranami.
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6. Wprowadź adres IP serwera WD 
Sentinel wyświetlany na ekranie LCD 
serwera, a następnie kliknij przycisk 
Continue (Kontynuuj): 

7. Wprowadź nazwę komputera Mac 
pozwalającą go odróżnić od 
pozostałych komputerów:

8. Wprowadź hasło administratora 
serwera WD Sentinel i kliknij przycisk 
Continue (Kontynuuj):

9. Pojawi się pasek postępu oraz ekran 
opisu komputera. Wprowadź unikalny 
opis komputera Mac i kliknij przycisk 
Continue (Kontynuuj):

10. Pasek postępu przedstawia stan 
instalacji. Po jej zakończeniu pojawi się 
ekran z podsumowaniem 
potwierdzający, że komputer został 
podłączony do serwera. Zaznacz pole 
wyboru Automatically start 
Launchpad at startup (Uruchamiaj 
automatycznie aplikację Launchpad 
przy starcie) i kliknij przycisk Close 
(Zamknij):

Pojawi się ekran logowania aplikacji 
Launchpad. Do aplikacji można 
zalogować się po założeniu konta za 
pomocą programu Dashboard 
(na komputerze z systemem Windows):

Uwaga: Aplikacja Dashboard nie jest 
dostępna dla komputerów Mac.
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11. W aplikacji Lauchpad dostępne są trzy 
pozycje: Backup (kopia zapasowa), 
Remote Web Access (zdalny dostęp 
przez stronę internetową) oraz Shared 
Folders (udostępnione katalogi). 

Restartowanie serwera WD 
Sentinel.
Poniżej opisana jest najbardziej zalecana 
procedura zrestartowania serwera WD 
Sentinel za pomocą komputera z 
systemem Windows:
1. Kliknij odnośnik Server Settings 

(ustawienia serwera) w prawym 
górnym rogu ekranu głównego aplikacji 
Dashboard.

2. Kliknij strzałkę zamknięcia systemu w 
lewym dolnym rogu ekranu ogólnego i 
wybierz pozycję Restart:

Pomoc techniczna
http://support.wdc.com
www.westerndigital.com
W razie wystąpienia problemów z tym 
produktem należy skontaktować się z 
pomocą techniczną WD. 

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 
USA

Western Digital, WD, logo WD i My Book są 
zastrzeżonymi znakami towarowymi, a WD Sentinel jest 
znakiem towarowym firmy Western Digital Technologies, 
Inc. W dokumencie mogły zostać użyte inne znaki 
towarowe, których właścicielami są inne firmy. 
Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez 
uprzedzenia.
© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Wszelkie prawa 
zastrzeżone.
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OSTRZEŻENIE!  Przytrzymanie 
przycisku zasilania przez co 
najmniej 3 sekundy spowoduje 
wymuszenie wyłączenia 
komputera. Spowoduje to 
uruchomienie procesu 
sprawdzania stanu systemu, 
którego wykonanie może zająć 
dużo czasu.

Ameryka Północna
Angielski 855.556.5117 
Hiszpański 855.556.5117 
Azja i Pacyfik +800.6008.6008
Japonia 00 531 650442
Europa (połączenie 
bezpłatne*)

00800.27549338

* Austria, Belgia, Dania, Francja, Irlandia, Hiszpania, 
Holandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, 
Wielka Brytania, Włochy.
Europa (połączenie 
płatne)

+31.880062100

Bliski Wschód +31.880062100
Afryka +31.880062100

Ważne:  Aby wykorzystać w pełni 
możliwości serwera WD Sentinel, 
zapoznaj się z instrukcją administracji 
WD Sentinel DX4000, dostępną pod 
adresem http://www.wdc.com/
wdproducts/updates/.

http://www.wdc.com/wdproducts/updates/
http://www.wdc.com/wdproducts/updates/



