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Servis a podpora společnosti WD®

Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám příležitost jej vyřešit dříve, než výrobek vrátíte. 
Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší znalostní 
databáze nebo e-mailové podpory na stránkách http://support.wdc.com. Pokud odpověď není 
dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, obraťte se na společnost WD na jednom 
z níže uvedených telefonních čísel.
K vašemu produktu je během záruční lhůty poskytována 30 denní telefonická podpora. 30 denní 
období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou společnosti WD. 
E-mailová podpora je poskytována zdarma během celého záručního období a naše rozsáhlá 
znalostní databáze je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Chcete-li, abychom vás informovali 
o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt online na adrese http://register.wdc.com.
Přístup k online podpoře
Navštivte naše webové stránky produktové podpory na adrese http://support.wdc.com 
a vyberte si z těchto témat:
• Downloads (Stahování) – zde si můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro 

svůj produkt Western Digital.
• Registration (Registrace) – zaregistrujte svůj výrobek Western Digital, a získejte tak 

nejnovější aktualizace a speciální nabídky.
• Warranty & RMA Services (Služby spojené se zárukou a RMA) – získejte záruku, 

náhradu produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat.
• Knowledge Base (Databáze znalostí) – prohledávání pomocí klíčového slova, fráze nebo 

answer ID. 
• Installation (Instalace) – získejte online nápovědu k instalaci produktu či softwaru 

Western Digital.
Oddělení technické podpory WD 
Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo produktu WD 
a informace o hardwaru a verzích softwaru používaného systému.
Severní Amerika Asie/Tichomoří

Angličtina 800.ASK.4WDC Austrálie 1 800 42 9861
(800.275.4932) Čína 800 820 6682/+65 62430496 

Španělština 800.832.4778 Hong Kong +800 6008 6008
Indie 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Podpora)

011 26384700 (Hlavní linka)
Evropa (bezplatně)* 00800 ASK4 WDEU Indonésie +803 852 9439 

(00800 27549338) Japonsko 00 531 650442
Korea 02 703 6550

Evropa +31 880062100 Malajsie +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496 
Blízký východ +31 880062100 Filipíny 1 800 1441 0159
Afrika +31 880062100 Singapur +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496 

Tchaj-wan +800 6008 6008/+65 62430496 

* Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. 

http://support.wdc.com
http://register.wdc.com
http://support.wdc.com


Obsah sady

pevného disku WD

Dokumentace

Montážní šroubky

Kabel SATA
Gratulujeme vám ke koupi pevného disku WD VelociRaptor. Tento dokument byl 
vytvořen, aby vám pomohl při instalaci vašeho nového SATA pevného disku. 
Pokud se při následujících krocích vyskytnou potíže nebo potřebujete více 
informací ohledně instalaci a používání disku, navštivte naše webové stránky na 
adrese http://support.wdc.com, kde můžete prohledat naši databázi znalostí, oddíl 
často kladených otázek a další rady jak odstranit problémy.

Kompatibilita
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP
Poznámka: Kompatibilita se může lišit v závislosti 
na konfiguraci hardwaru a operačním systému 
uživatele.

Požadavky na systém
• Konektor rozhraní SATA na základní desce 

nebo karta sběrnice SATA (prodávána 
samostatně), nainstalovaná v rozšiřujícím 
32-bitovém slotu sběrnice PCI (vyhovující 
typu 2.1 nebo 2.2).

• 3,5palcová interní pozice jednotky

Vybalení a zacházení s diskem
Pevné disky WD jsou přesné produkty, se kterými 
je třeba během vybalování a instalace zacházet 
opatrně. Neopatrné zacházení, nárazy, vibrace 
a elektrostatické výboje (ESD) mohou pevný disk 
poškodit. Dbejte následujících bezpečnostních 
opatření:
• Tento produkt neobsahuje žádné uživatelem 

opravitelné součásti, přenechejte údržbu 
pracovníkovi, který byl pověřený společností WD.

• Pevný disk nevybalujte, dokud nejste připraveni 
k jeho instalaci. Pevný disk je zabalen 
v antistatickém obalu.

• Chcete-li zabránit vzniku elektrostatického 
výboje, dotkněte se před manipulací s pevným 
diskem počítače, dojde tak k uzemnění. Části 
oblečení vytvářejí statickou elektřinu. Zabraňte 
přímému kontaktu oblečení s pevným diskem 
nebo komponentami s deskami tištěných spojů.

• Pevný disk uchopujte pouze za jeho strany. 
Nedotýkejte se desky tištěných spojů na spodní 
straně pevného disku.

• Zabraňte upuštění, otřesům nebo nárazům 
pevného disku.

• Pevný disk WD nestohujte ani jej nepokládejte 
na jeho hrany.

Začínáme

1. Shromážděte tyto materiály a nářadí: sada 
pevného disku WD; příručka k počítači; příručka 
k operačním systému a DVD nebo CD; 
ovladače sběrnice SATA (pokud jsou 
vyžadovány); ploché a křížové šroubováky.

2. Před začátkem instalace jakéhokoli hardwaru si 
zálohujte svá stávající data.

3. Před manipulací s pevným diskem nebo jinými 
součástmi vybijte statickou elektřinu tak, že se 
dotknete kovové skříně počítače nebo použijete 
antistatický zápěstní řemínek.

4. Najděte a zaznamenejte si výrobní číslo 
pevného disku WD, číslo modelu a kód datumu 
na štítku, který se nachází na vrchní straně 
disku.

5. Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel.
6. Odstraňte kryt systému (postup naleznete 

v příručce k počítači).

*Důležité: 2,5palcový disk WD VelociRaptor je 
uzavřen v 3,5palcovém montážním rámečku se 
zabudovaným chladičem, který udržuje teplotu 
disku. Rozmontováním těchto komponent ztrácíte 
nárok na záruku.
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Obrázek 1

Obrázek 2

Připojení konektoru napájení 
k zařízení SATA

Připojení konektoru rozhraní 
k zařízení SATA

Konektor napájení 
kabelu SATA

Konektor rozhraní
kabelu SATA

Obrázek 3

Zapojení kabelu SATA

Základní deska

Rozšiřující slot

Karta sběrnice SATA

Uspořádání se základní 
deskou s rozhraním SATA

Uspořádání 
s kartou 
s rozhraním SATA

Kabel SATA

nebo
Instalace pevného disku
1. Zasuňte pevný disk do volné pozice pro 3,5 palcové jednotky 

a upevněte disk čtyřmi montážními šroubky (dva z každé 
strany). Abyste dosáhli správného uzemnění, namontujte 
šroubky skrze perforace v šasí (obrázek 1).

2. Zapojte jeden konec SATA kabelu do rozhraní SATA disku 
WD (obrázek 2). Konektory SATA jsou vytvořeny tak, aby 
zajistily správnou orientaci zapojení.

3. Připojte napájecí SATA kabel k rozhraní SATA disku 
(obrázek 2).

4. Připojte SATA kabel ke konektoru SATA základní desky nebo 
karty sběrnice SATA (obrázek 3).
Poznámka: Pokud používáte kartu sběrnice SATA, ujistěte se, 
že byly dodrženy pokyny k instalaci ovladačů sběrnice SATA, 
které byly s kartou dodány.

5. Ověřte správné zapojení všech kabelů. Upevněte zpět 
a zajistěte kryt systému. Připojte napájecí kabel a zapněte 
počítač.

6. V případě instalace pod operačními systémy Windows 
postupujte podle instrukcí níže.

Software Acronis® True Image WD Edition

Software Acronis True Image WD Edition byl vytvořen, aby byla 
instalace a správa vašeho pevného disku jednodušší. Mezi jeho 
funkce patří klonování disku, migrace dat disku, zprovoznění 
disku, zálohování obrazu disku a obnovení disku. Software 
Acronis True Image WD Edition navíc umožňuje tvorbu 
zaváděcího média pro obnovení a funkci vytvoření úplné zálohy 
obrazu disku, kterou lze využít za účelem obnovení celého 
systému nebo snadného obnovení souboru či složky. Pokud 
chcete získat další informace, stáhněte si software a jeho 
odpovídající uživatelskou příručku ze stránek 
http://support.wdc.com/retailkit.

*Důležité: Nejnovější verzi softwaru Acronis True Image WD 
Edition můžete získat prostřednictvím našich webových stránek 
(je vyžadováno výrobní číslo disku WD). Pokud chcete disky(y) 
nainstalovat bez použití tohoto softwaru, postupujte podle instrukcí 
v části „Alternativní pokyny k instalaci disku“ na str. 3. 
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Alternativní pokyny k instalaci disku 
Systémy Windows 7/Windows Vista
Systém Windows Vista zahrnuje všechny potřebné nástroje, 
které vám pomohou nainstalovat disk SATA správně. V závislosti 
na podmínkách instalace (instalace systémového nebo dalšího 
disku) následujte správný postup níže.
Poznámka: Ujistěte se, že je disk rozpoznán ovladačem rozhraní 
SATA při spouštění počítače nebo v rozhraní systému zavaděče 
SATA BIOS tak, že odpojíte všechny další disky počítače, dokud 
systém Windows nedokončí instalaci požadovaného pevného disku.
Instalace systémového disku:
Pokud ovladač rozhraní SATA umožňuje instalaci v režimu RAID, 
může být třeba před tím, než systém Windows detekuje 
přítomnost disku, nainstalovat disk v poli RAID a to i v případě, 
že základní deska nebo ovladače systému byly zavedeny 
správně. Toto platí i v případě instalace samostatné jednotky. 
Pokud potřebujete pomoc při určení disku v poli RAID, 
kontaktujte výrobce počítače nebo ovladače RAID.
1. Vložte disk DVD systému Windows Vista do DVD mechaniky 

a restartujte počítač.
2. Následujte pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí 

obrazovka Kam chcete nainstalovat systém Windows?
3. Disk je zobrazen v prostředním okně obrazovky jako 

„Disk 0 Unallocated Space“ (Disk 0 – Nepřiřazené místo). 
– Pokud chcete vytvořit jeden oddíl (jedno písmeno disku), 

klikněte na možnost Next (Další. Oddíl bude vytvořen 
automaticky a pevný disk bude zformátován systémem souborů 
NTFS. Instalace systému Windows Vista bude pokračovat.

– Pokud chcete na disku vytvořit více oddílů, klikněte na 
možnost Drive options (advanced) [Možnosti jednotky 
(upřesnit)] a přejděte ke kroku 5.

– Pokud nebyl disk rozpoznán, je možné, že budete 
potřebovat ovladače SATA třetí strany od výrobce sběrnice 
SATA. Tyto ovladače musí být nainstalovány z disku CD, 
DVD, disketové mechaniky nebo disku USB.

4. Po kliknutí na možnostDrive options (advanced) [Možnosti 
jednotky (upřesnit)], klikněte na možnost New (Nový), abyste 
vytvořili nový oddíl pevného disku.

5. Zadejte velikost oddílu a klikněte na možnost Apply (Použít).
6. Vyberte položku Disk 0 Unallocated Space (Disk 0 – Nepřiřazené 

místo) a klikněte na možnost New (Nový), abyste přiřadili nový 
oddíl k pevnému disku.

7. Zadejte velikost oddílu a klikněte na možnost Apply (Použít).
8. Opakujte kroky 6 a 7, dokud nevytvoříte požadovaný počet 

oddílů a poté klikněte na možnost Next (Další), abyste 
pokračovali v instalaci systému Windows Vista na první oddíl.

Instalace dalšího disku:
1. Spusťte systém Windows Vista a vyčkejte, dokud operační 

systém nezobrazí plochu.
Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášení s oprávněním 
Správce systému.

2. Jakmile je systém Windows zaveden, klikněte levým tlačítkem 
na tlačítko Start, abyste mohli otevřít panel Správa disků.

3. Klikněte pravým tlačítkem na položku Počítač.
4. Klikněte levým tlačítkem na možnost Spravovat.
5. Po otevření okna Správa počítače klikněte na položku Správa 

disků.

Dělení/Formátování:
Poznámka: Ve dvou samostatných oknech v pravé části 
obrazovky se zobrazí grafické znázornění oddílů 
nainstalovaných pevných disků. Horní část okna je určena 
k zobrazení stavu disku, kapacity a systému souborů. Ve spodní 
části okna jsou znázorněny systémové jednotky, počínaje 
systémovým (zaváděcím) diskem (disk 0). Ve většině případů 
budete chtít pracovat se spodní částí okna.
1. Vyhledejte nově nainstalovaný pevný disk a klikněte pravým 

tlačítkem na dlouhý pruh Nepřiřazeno ve výčtu zařízení.
2. Klikněte z nabídky na možnost Nový jednoduchý svazek.
3. Zobrazí se Průvodce vytvořením jednoduchého svazku. 

Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.
4. Zadejte velikost prvního oddílu pevného disku, který chcete 

vytvořit. Pokud chcete vytvořit jediný oddíl disku (disk s jedním 
přiřazeným písmenem), ponechte výchozí velikost a klikněte 
na tlačítko Další.

5. Můžete oddílu přidělit písmeno jednotky, které není používáno 
jinými zařízeními, a volbu potvrdit kliknutím na tlačítko Další.

6. Ponechte velikost alokační jednotky na výchozí hodnotě 
a přidělte jednotce vlastní název. Vyberte možnost Zrychlené 
formátování a poté pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

7. Po dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.

Windows XP
Operační systém Windows XP obsahuje veškeré nezbytné 
nástroje pro správnou instalaci disku SATA. V závislosti na 
podmínkách instalace (instalace systémového nebo dalšího 
disku) následujte správný postup níže.
Poznámka: Ujistěte se, že je disk rozpoznán ovladačem rozhraní 
SATA při spouštění počítače nebo v rozhraní systému zavaděče 
SATA BIOS tak, že odpojíte všechny další disky počítače, dokud 
systém Windows nedokončí instalaci požadovaného pevného 
disku.
Instalace systémového disku:
Pokud ovladač rozhraní SATA umožňuje instalaci v režimu RAID, 
může být třeba před tím, než systém Windows detekuje 
přítomnost disku, nainstalovat disk v poli RAID a to i v případě, 
že základní deska nebo ovladače systému byly zavedeny 
správně. Toto platí i v případě instalace samostatné jednotky. 
Pokud potřebujete pomoc při určení disku v poli RAID, 
kontaktujte výrobce počítače nebo ovladače RAID.
1. Vložte disk CD s operačním systémem Windows XP nebo 

2000 do jednotky CD-ROM a restartujte počítač.
Poznámka: Aby mohl operační systém Windows najít disk, na 
který chcete instalovat, bude pravděpodobně třeba stisknutím 
klávesy F6 zavést ovladač řadiče SATA. Další informace 
naleznete v odpovědi Answer ID 127 v databázi znalostí na 
stránkách http://support.wdc.com. 

2. Na obrazovce možností tvorby oddílů vytvořte požadovanou 
velikost oddílu stisknutím klávesy C. Formát FAT32 
neumožňuje vytvářet oddíly větší než 32 GB. Pokud chcete 
získat další informace o tomto omezení, prohlédněte si článek 
Microsoft č. 184006 na stránkách http://support.microsoft.com. 
Velikosti oddílů disku ve formátu souborů NTFS nejsou nijak 
omezeny. Po vytvoření a naformátování oddílu (oddílů) 
pokračujte v instalaci operačního systému Windows.
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Instalace dalšího disku: 
1. Spusťte systém Windows a umožněte, aby operační systém 

spustil plochu.
Poznámka: Ujistěte se, že jste přihlášení s oprávněním 
Správce systému.

2. Jakmile bude systém Windows plně zaveden, klikněte na 
tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem na položku Tento 
počítač a poté klikněte na položku Spravovat.

3. Po otevření okna Správa počítače klikněte na položku Správa 
disků.

4. Po zobrazení okna Správa disků se může zobrazit Průvodce 
inicializací a převodem disku.
Poznámka: Tohoto průvodce musíte použít pro zápis podpisu 
na disk. V opačném případě disk nebude fungovat 
s operačním systémem Windows. Pokud se průvodce 
nezobrazí, pravděpodobně bude třeba provést tuto operaci 
ručně podle následujících kroků:
a. Klepněte pravým tlačítkem myši na název disku, který 

chcete inicializovat. (Disky jsou označeny čísly následovně: 
disk 0 je spouštěcí disk a disk 1-3 představuje všechny 
ostatní disky. V případě jednotek CD-ROM je první CD 0, 
druhá jednotka CD 1 atd.)

b. V zobrazené nabídce zvolte možnost Inicializovat.
c. V dalším okně se zobrazí disk, který jste vybrali pro 

inicializaci. Zkontrolujte, zda je disk zaškrtnutý, a klikněte na 
tlačítko Další.

d. Budete mít možnost převést disk ze základního na 
dynamické ukládání dat. Ponechte tuto možnost 
nezaškrtnutou a klepněte na tlačítko Další. 

e. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Další informace o základním a dynamickém ukládání dat viz 
odpověď Answer ID 282 na webových stránkách 
http://support.wdc.com.

Dělení/Formátování:
Poznámka: Ve dvou samostatných oknech v pravé části 
obrazovky se zobrazí grafické znázornění oddílů 
nainstalovaných pevných disků. Horní část okna je určena 
k zobrazení stavu disku, kapacity a systému souborů. Ve spodní 
části okna jsou znázorněny systémové jednotky, počínaje 
systémovým (zaváděcím) diskem (disk 0). Ve většině případů 
budete chtít pracovat se spodní částí okna.
1. Po provedení inicializace disku klikněte pravým tlačítkem na 

nepřiřazené místo.
2. V nabídce klikněte na možnost Vytvořit oddíl.
3. Zobrazí se Průvodce vytvořením oddílu. Pokračujte kliknutím 

na tlačítko Další.
4. Na další obrazovce vyberte Primární nebo Rozšířený oddíl 

a pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
5. Můžete přiřadit jednotce písmeno, které dosud nepoužívají 

jiná zařízení, a poté pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
6. Ponechte velikost alokační jednotky na výchozí hodnotě 

a přidělte jednotce vlastní název. Vyberte možnost Zrychlené 
formátování a poté pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

7. Po dokončení klikněte na tlačítko Dokončit.
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Soulad s předpisy
Informace FCC třídy B
Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální 
zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby 
byla dodržena dostatečná ochrana proti škodlivému rušení při domácí 
instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat 
vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu 
s pokyny, může vyvolat škodlivé rušení rádiového a televizního příjmu. Není 
ale zaručeno, že se tato interference nevyskytne při určité konkrétní 
instalaci. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností 
WD, mohou zrušit právo uživatele používat toto zařízení.
Následující příručka, kterou připravila komise Federal Communications 
Commission, může být užitečná: How to Identify and Resolve Radio/TV 
Interference Problems (Jak rozeznat a vyřešit problémy s rádiovým 
a televizním rušením). Tato příručka má skladové č. 004-000-00345-4 a je 
k dispozici u US Government Printing Office, Washington, DC 20402.

Oznámení CSA
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 
du Canada.
Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B.

Underwriters Laboratories Inc.
Dvojnárodní norma UL CAN/CSA-C22.2 č. 60950/UL 60950-1. Norma pro 
bezpečnost výpočetní techniky včetně elektronického kancelářského 
vybavení (složka E101559).

V souladu s certifikátem CE pro Evropu
Ověřena shoda s normami EN55022:2006 pro vysokofrekvenční emise 
a EN55024:1998, A1:2001 + A2:2003, EN61000-3-2:2000, 
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 pro obecnou imunitu v platném znění.

TUV NORD CERT GmbH
IEC-950 (EN60950) Norma pro bezpečnost výpočetní techniky včetně 
elektronického kancelářského vybavení. EN60065. Norma bezpečnosti 
zvukových přístrojů, videopřístrojů a podobných elektronických přístrojů.

Soulad s ekologickými předpisy (Čína)

Záruční podmínky a omezení
Společnost WD neposkytuje žádnou záruku na výrobek WD (dále jen 
výrobek), pokud nebyl zakoupen u autorizovaného distributora nebo 
autorizovaného prodejce. Distributoři mohou prodávat výrobky prodejcům, 
kteří prodávají výrobky koncovým uživatelům. Informace o záruce nebo 
zajištění servisu viz níže. Nebude poskytnuta žádná záruční oprava na 
výrobek, který nebyl vrácen autorizovanému sběrnému středisku v oblasti 
(Severní, Střední a Jižní Amerika, Evropa-Střední východ-Afrika nebo 
oblast Asie a Tichého oceánu), do které byl výrobek společností WD 
původně dodán.

Využití servisních služeb
Společnost WD si vás váží a vždy se snaží poskytnout vám ty nejlepší 
služby. Vyžaduje-li toto zařízení údržbu, obraťte se na prodejce, od kterého 
jste produkt koupili, nebo navštivte naše stránky podpory produktů na 
adrese http://support.wdc.com, kde naleznete informace, jak využít tuto 
službu, a kde získáte autorizační číslo navráceného zboží (RMA). Bude-li 
rozhodnuto, že je produkt vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu 
s pokyny, jak zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného 
čísla RMA) bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném 
vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním balení, 
zaplaceno, pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete 
v dokumentaci pro vrácení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte 
pro případné skladování nebo odeslání produktu WD. V zájmu přesného 
stanovení záruční lhůty zkontrolujte na adrese http://support.wdc.com 
termín ukončení záruky (potřebujete vědět výrobní číslo). Společnost WD 
nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, 
za obnovu ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv produktu.

Omezená záruka
Společnost WD se zaručuje, že produkt bude při normálním použití bez vad 
materiálu a zpracování po dobu pěti (5) let, pokud zákon nestanovuje jinak, 
a že vyhovuje údajům společnosti WD. Tato omezená záruka nabývá 
platnosti dnem prodeje, který naleznete na účtence. Společnost WD může 
kdykoli uvolnit k prodeji rozšířené záruky. Společnost WD nenese 
odpovědnost za žádný produkt vrácený společnosti WD, určí-li, že byl 
produkt společnosti WD odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje, 
b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu předtím, než byl přijat 
společností WD, nebo c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav 
(včetně odstranění štítků a otevření nebo sejmutí vnějších krytů), pokud se 
produkt nenachází v seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem 
a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese 
http://support.wdc.com), nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou 
než zaměstnancem společnosti WD. V souladu s výše uvedenými 
omezeními je vaší jedinou a výhradní zárukou, že během záruční doby 
uvedené výše Vám bude na základě rozhodnutí společnosti WD výrobek 
buď opraven, nebo vyměněn za výrobek stejné nebo vyšší kvality. 
Předchozí záruka společnosti WD bude rozšířena na opravené nebo 
vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu 
devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného 
produktu podle toho, které období je delší.
Uvedená omezená záruka je jedinou zárukou společnosti WD a platí pouze 
pro produkty prodané jako nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí 
místo a) kteréhokoli a všech nápravných opatření a záruk, ať již výslovných, 
předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky 
prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel a b) jakýchkoli povinností 
a odpovědností společnosti WD za škody, k nimž mimo jiné patří náhodné, 
následné nebo zvláštní škody a finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje či 
ztráty dat vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo 
výkonem produktu, a to i v případě, že byla společnost WD na možnost 
takových škod upozorněna. V USA některé státy nedovolují vyloučení či 
omezení náhodných či následných škod. V tomto případě předchozí 
omezení nemusí být platná. Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva, 
kromě nichž můžete mít také další práva specifická pro váš stát. Další 
podmínky naleznete na stránkách http://support.wdc.com.
Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612, USA

Společnost WD poskytla informace, které jsou podle jejího přesvědčení přesné 
a spolehlivé. Společnost WD však nenese žádnou odpovědnost za jejich použití nebo 
porušení patentů a jiných práv třetích stran, které mohou používáním nastat. Žádná licence 
není udělena nepřímo ani jinak na žádný patent nebo práva na patent společnosti WD. 
Společnost WD si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění měnit technické 
údaje.
Western Digital, WD, logo WD a WD VelociRaptor jsou registrované ochranné známky 
společnosti Western Digital Technologies, Inc. v USA a jiných zemích. Ostatní zde 
zmíněné známky jsou majetkem jiných společností. 
© 2011 Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena.
4779-705044-Z01 Září 2011

*Důležité: Pokud byl výrobek původně zakoupen jako součást 
integrovaná do systému výrobcem systému, společnost WD 
neposkytuje žádnou omezenou záruku. Požadujete-li záruční 
opravu, kontaktujte přímo místo zakoupení nebo výrobce systému.
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	2. Jakmile je systém Windows zaveden, klikněte levým tlačítkem na tlačítko Start, abyste mohli otevřít panel Správa disků.
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