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1. Instalação do software

2. 		 “About…” (Acerca do…) mostra informação
			 acerca do software (fig. 1).

1. 		 Introduza o CD contendo o controlador e as
			 ferramentas na unidade de CD/DVD-ROM.
2. 		 Escolha a sua unidade de CD/DVD-ROM (e.g. D:\).
3. 		 Abra a pasta “Sharkoon“.
4. 		 Execute o ficheiro “Setup.exe”. O assistente de
			 instalação irá guiá-lo através do processo de
			 instalação.
5. 		 Quando a instalação estiver concluída, será
			 exibido o seguinte ícone no ambiente de trabalho:

6.		
			
			
			

			 fig. 1
3. 		
			
			
			

“Help” (Ajuda) inicia o programa de ajuda do
software de cópia de segurança (fig. 2), onde
todas as funções do software de cópia de
segurança serão explicadas detalhadamente.

Faça duplo clique (botão esquerdo do rato)
neste ícone para iniciar o software. A interface
principal irá abrir e será exibido outro ícone do
programa na sua barra de tarefas.

2. Software de cópia de segurança
			 fig. 2

2.1 Iniciar
1. 		 Clique uma vez no ícone existente na sua barra
			 de tarefas com a tecla direita do rato.
			 Será apresentado o seguinte menu de contexto:

4. 		 “Exit PC Clone EX“ (Sair do PC Clone EX)
			 permite-lhe sair do programa (o respectivo
			 ícone é removido da barra de tarefas).
5. 		
			
			
			
			
			

“Show PCCloneEX” (Mostrar PCCloneEX)
reabre a interface do software de cópia de
segurança quando este estiver minimizado
(ver abaixo). Alternativamente, pode iniciar o
programa fazendo um duplo clique sobre o
respectivo ícone (com a tecla esquerda do rato).
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2.2 Quick Launch (Abertura rápida)
A

B

C

D

2.3 Definições de cópia de segurança

E F G
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			 A –
			 B –
			 C –
			 D –
			 E –
						
			 F		 –
						
						
			 G –
						
						
			 H –
						

Quick Launch (Início rápido / 6.2)
File Backup (Cópia de segurança de ficheiros / 6.3)
File Manager (Gestor de ficheiros / 6.4)
Setup (Configuração / 6.5)
Mostra informações acerca do software
(consultar o ponto 6.1 acima).
Abre o programa de ajuda do software de
cópia de segurança (consultar o ponto 6.1
acima)
Minimiza a janela do programa. Para sair
completamente do programa, consulte o
ponto 6.1. acima.
Inicie a cópia de segurança dos dados,
clicando neste botão.

			 A –
						
						
						
						
			 B –
						
			 C –
						
			 D –
						
						
						

D

Todas as pastas do seu sistema são
exibidas aqui.
Escolha as pastas que devem ser copiadas
durante a cópia de segurança, marcando
as respectivas caixas de verificação.
Seleccione o dispositivo externo de
destino no menu pendente.
Inicie a cópia de segurança, clicando
neste botão.
Restaure cópias de segurança de ficheiros
existentes a partir de uma unidade (cópia
de segurança) externa, clicando neste
botão.

Nota:
Os ficheiros de cópia de segurança são copiados
para a pasta (oculta)
“Fnet” no dispositivo de destino. Esta pasta não
pode ser eliminada!
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2.4 File Manager

2.5 Setup
2.5.1 Files Backup

A
B

E

C

F

D
			 O Gestor de ficheiros facilita a gestão dos seus
			 ficheiros/pastas locais e oferece funções
			 semelhantes às do Explorador do Windows.
			 A –
						
						
			 B –
						
						
						
						
						
						
						
			 C –
						
						
			 D –
						
			 E –
						
			 F		 –
						
						
						
						

Seleccione entre as janelas „Files Backup“
(Cópia de segurança de ficheiros) (6.5.1) e
„Others“ (Outros / 6.5.2).
Decida o que deverá acontecer após a
conclusão da cópia de segurança “Show
complete message” (Mostrar mensagem
de conclusão) mostrará um resumo da
cópia de segurança: “Return program”
(Voltar ao programa) volta ao programa;
“Power off” (Desligar) desligará o seu
sistema.
Escolha se deseja efectuar a cópia de
segurança de todos os ficheiros ou
apenas dos ficheiros alterados.
Defina uma tecla de atalho para iniciar a
cópia de segurança.
Seleccione as pastas de sistema que
devem ser incluídas na cópia de segurança.
Defina se a pasta de Cópia de segurança
de ficheiros deverá estar oculta e se a
cópia de segurança rápida de ficheiros
deverá, ou não, ser confirmada duas
vezes.
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Aviso:

2.5.2 Others

A
B

			 A –
						
			 B –
						
						
						
						
						
						
						

Decida se o programa deve ser iniciado
durante o arranque do sistema.
Ao activar esta caixa de verificação
activará também o botão de cópia de
segurança do dispositivo, permitindo-lhe
iniciar o processo de cópia de segurança,
premindo apenas o respectivo botão
(consulte o ponto 4).
Ao desactivar esta caixa impedirá processos
de cópia não intencionais.

A SHARKOON não assume qualquer responsabilidade pela perda de
dados, sobretudo devido a um manuseamento incorrecto.
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.
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.

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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