
 

Adaptor SATA 2.5” HDD/SSD Caddy – SPR-25DVDN 

Manual de utilizare 

 

This manual is available in english on www.spacer.ro 

 

Adaptor SATA 2.5” HDD/SSD Caddy, 5.25 inch la 2.5inch, S-ATA, interfata PC S-ATA 

Caracteristici:                 Specificatii tehnice: 

• Suruburi fixare HDD/SSD •         Suporta maxim 4TB SSD/HDD 

• Surubelnita •         Nu necesita drivere de instalare 

• Port S-ATA •         Interfata S-ATA 

 

Instructiuni de utilizare 

1. Desfaceti blisterul si scoateti cu grija produsul. 

2. Deconectati laptopul de la orice sursa de alimentare. 

3. Extrageti unitatea CD/DVD din laptop si detasati cu atentie rama de plastic din fata. 

4. Verificati daca nu exista alte elemente in capatul opus intrarii CD/DVD-ului care trebuiesc mutate de pe unitate pe CADDY pentru 

a fi asigurat in laptop. 

5. Verificati SSD/HDD SATA sa fie in pozitia corecta si asezati-l in conectorul din interiorul Caddy-ului si fisati-l cu suruburile din kit. 

6. Scoateti cu mare grija, folosind o surubelnita dreapta, capacul de la Caddy. 

7. In locul capacului scos de la Caddy, puneti-l pe cel de la unitatea CD/DVD scoasa din laptop. 

8. Introduceti cu atentie si in pozitia potrivita, Caddy-ul in locul fostei unitati CD/DVD. 

9. Prindeti celelalte elemente de siguranta (de la punctul 3) si asigurati-va ca Caddy-ul sta ferm in locasul lui. 

10. Porniti laptopul si continuati lucrul. 

Precautii 

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide. 

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încalzire (sobe, calorifere et.) 

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar 

centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice. 

ELIMINARE DESEURI: 

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie 

eliminate separat de deșeurile menajere.  Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un 

punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati 

primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro 
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