INTRODUKTION
Välkommen till användarhandboken för LaCie 2big Thunderbolt™ 2. Thunderbolt
2-lagringsenheter från LaCie erbjuder överföringshastigheter på upp till 20 Gb/s
dubbelriktat. Anslut LaCie 2big-enheten till en dator som stödjer Thunderbolt 2-teknik för
bästa möjliga prestanda med 4K-video och 4K-grafik. LaCie 2big-enheten är idealisk för
professionella redaktörer, fotografer och grafiker som kräver extraordinär prestanda,
både på kontoret och på fältet.
LaCie 2big-enheten har även en USB 3.0-port. Överföringshastigheten kan uppgå till 5 Gb/s när den är ansluten
till en dator med USB 3.0-port. Eftersom den är bakåtkompatibel erbjuder USB 3.0-tekniken
anslutningsmöjligheter till valfri dator med USB 2.0-port.
I denna handbok kan du läsa om hur du ansluter din LaCie 2big-enhet och om dess funktioner. För frågor om
installation eller användning, se sidan Hjälp och support.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
■

■

■

■

■

■

■

LaCie 2big Thunderbolt 2
Extern nätanslutning
USB 3.0-kabel (USB 2.0-kompatibel)
Thunderbolt-kabel
Borttagbar åtkomstlucka
Verktyg för ändring av RAID-nivå
Snabbinstallationsguide

Viktig information: Spara förpackningen. Om hårddisken skulle behöva repareras eller servas måste den
återsändas i originalförpackningen.
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Programvarupaket
Besök LaCie 2big Thunderbolt 2-programvara för att ladda ner ett gratis programvarupaket som innehåller:
■

■

■

■

Intego® Backup Manager Pro (Mac®)
Genie® Backup Manager Pro™ (Windows®)
LaCie Desktop Manager (för övervakning av hårddiskstatus och konfigurering av e-postvarningar)
LaCie Private-Public (dataskydd med AES 256-bitars kryptering)

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
Your system must meet certain requirements in order for your LaCie product to function properly. For a list of
these requirements, please refer to the product packaging or consult the product support web page at
www.lacie.com/support/.
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KABINETTET SEDD FRÅN OLIKA VINKLAR

Framifrån

1. LED-lampa och strömknapp
2. Hårddiskkassetter
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Ovanifrån

1. Hårddiskarnas LED-lampor
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Från sidan

1. Borttagbar åtkomstlucka
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Från sidan - med öppen lucka

1. SELECT (VÄLJ): Knapp för val av RAID-nivå
2. FAST (SNABB), SAFE (SÄKER), JBOD: LED-lampor för RAID-lägen
3. CONFIRM (BEKRÄFTA): Knapp för bekräftelse av nytt RAID-läge
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Bakifrån - med öppen lucka

1. USB 3.0-port
2. Thunderbolt 2-portar
3. Nätanslutning (12 V 5 A)
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TYST DRIFT OCH VÄRMEHANTERING
För att minska bullret under drift är fläkten placerad på baksidan av LaCie 2big-enheten. Den avancerade,
värmereglerade fläkten garanterar optimal värmehantering tack vare anpassning av rotationshastigheten efter
arbetsmiljön och en bred utblåskammare som möjliggör förbättrat luftflöde. Dessutom avleder LaCie
2big-enhetens metallhölje värme från hårddiskarna, vilken innebär ökad säkerhet och förlängd livslängd.
Eftersom LaCies unika design avleder värme från de interna hårddiskarna kommer det yttre höljet att bli varmt
efter långvarig användning.
Viktig information: Kontrollera att utblåsfläkten på baksidan av enheten inte är blockerad och att luften
kan cirkulera naturligt runt höljet.
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PLACERING OCH STAPLING
Se alltid till att placera LaCie 2big-enheten på en plan och jämn yta som tål värmealstringen och luftflödet från
en professionell extern hårddisk. För att möjliggöra korrekt värmeavledning är LaCie 2big-enheten utformad för
att stå på gummifötterna som är fästa under enheten. Låt INTE enheten ligga på sidan när den är påslagen.
Om du använder flera enheter kan du ställa en LaCie 2big Thunderbolt 2-enhet ovanpå en annan LaCie 2big
Thunderbolt 2-enhet. Stapling av fler än två enheter på varandra innebär dock, på grund av LaCie
2big-enhetens vikt och krav på stabilitet, att en allvarlig risk för att enheterna faller ner föreligger. Stapla INTE
andra hårddiskar, enheter eller annan utrustning ovanpå LaCie 2big-enheten.
Garantin för din LaCie 2big Thunderbolt 2-enhet upphör att gälla om du:
■

■

Staplar fler än två LaCie 2big Thunderbolt 2-enheter på varandra.
Staplar andra hårddiskar, enheter eller utrustning ovanpå LaCie 2big Thunderbolt 2-enheten.
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