
 

 
Tiny III 
2,5“ SATA externí box USB 3.0 

• podpora USB 3.0 
• přenosová rychlost až 5 Gbps 
• podpora 2,5“ SATA pevného disku do kapacity 2TB 
• plug & play – bez nutnosti instalace SW 

 
Požadavky na systém: 

• PC nebo notebook s USB 2.0/3.0 
• Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

 
Instalace: 

• ujistěte se, že je pevný disk nakonfigurován na do režimu „Master“ a poté jej vložte do boxu 
• připojte zařízení k počítači 
• počítač sám rozpozná nové zařízení 
• pokud již počítač pevný disk rozpoznal a je přístupný ve složce „Tento počítač“ 
• nový nenaformátovaný disk s nerozdělenými diskovými oddíly obvykle počítač automaticky nerozpozná, 

pokračujte těmito kroky (pokud je HDD již naformátovaný vynechte tuto část): 
o Klikněte pravým tlačítkem myši na „Tento počítač“ a vyberte z rozevíracího seznamu položku 

„Spravovat“. Zobrazí se okno „Správa počítače“. 
o Klikněte na položku „Správce disků“. V pravé spodní části dialogového okna se zobrazí všechny 

připojené pevné disky. 
o Najděte v seznamu nově připojený externí disk, klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost 

„vytvořit nový diskový oddíl“ a/nebo „formátovat stávající diskový oddíl“. POZOR: Všechna data 
v tomto diskovém oddílu budou smazána! 

o Přejděte do složky „Tento počítač“, přejděte na externí disk, klikněte na něj pravým tlačítkem a 
klikněte v rozevíracím seznamu na položku „Formátovat“, postupujte podle pokynů a dokončete 
formátování. POZOR: Všechna data budou smazána! 

o Tímto způsobem vytvoříte z externího disku jeden diskový oddíl s maximální kapacitou disku. Tento 
postup také doporučujeme. 

 
Odpojení disku: používejte „Bezpečné odebrání“ vpravo dole v spodní liště Windows. Nedodržením tohoto 
postupu můžete způsobit poškození či ztrátu dat na vloženém disku.  
 

 Likvidace 
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v literatuře nebo na obalu znamená, že v EU všechny elektrické a 
elektronické přístroje, baterie a akumulátory musí být uloženy dotříděného odpadu po ukončení jejich životnosti. 
Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.  
 

   PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že EVOLVEO Tiny III (EAN: 8594161337812) je v souladu 
s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje. 
 
Kompletní text Prohlášení o shodě je k nalezení na ftp://ftp.evolveo.eu/ce 
 
Copyright © 2016 Abacus Electric, s.r.o. 
Všechna práva vyhrazena.  
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tiny III 
2,5“ SATA USB 3.0 external enclosure 

• USB 3.0 support 
• transmission rate up to 5Gbps 
• supports 2,5“ SATA hard drive with up to 2TB storage capacity 
• plug & play – no software installation 

 
System requirements: 

• PC or notebook with USB 2.0/3.0 
• Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

 
Installation: 

• make sure your hard drive is set to "Master" and insert it into the enclosure 
• connect the device with your computer 
• the computer should now detect the new device 
• if the device is not recognized, find it in "My computer" 
• usually, an unpartitioned or unformatted new drive is not automatically recognized. Please follow these 

steps (skip this part, in case your hard drive has already been formatted): 
o Right click on “My Computer” and choose “Manage” from the drop-down list. A window called 

“Computer Management” will pop up. 
o Click on “Disk Management”. All connected hard drives will be displayed in the lower right corner 

of the window. 
o Locate your new external drive in the list, right-click on it to create new partitions and/or format 

an existing partition. ATTENTION: All data in this partition will be deleted! 
o Go to “My Computer”, locate the external disk, right-click on it and select “Format” from the drop-

down list, follow the instructions to complete the formatting process. ATTENTION: All data will be 
deleted! 

o Using this method to format your drive will result in a single partition with the largest possible 
drive capacity. This method is also highly recommended. 

 
How to disconnect the drive: use the "Safely Remove" program in your Windows System Tray. Failure to do so 
can result in damage or data loss.  
 

 Disposal 
The symbol of the crossed out garbage can on the product, within the literature or on the packaging reminds you 
that in the European Union, all electric and electronic products, batteries and accumulators must be disposed of 
(recycled) at the end of their service life. Do not throw these products into the unsorted municipal waste.  
 
 

  DECLARATION OF CONFORMITY 
Hereby, Abacus Electric, s.r.o. declares that EVOLVEO Tiny III (EAN: 8594161337812) is in compliance with the 
requirements of standards and regulations, relevant for the given type of device. 
 
Find the complete text of Declaration of conformity at: ftp://ftp.evolveo.eu/ce 
 
Copyright © 2016 Abacus Electric, s.r.o. 
All rights reserved.  
Design and specification may be changed without prior notice. 

 
 


