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1.0 Bevezetés 
Gratulálunk a minőségi Ewent termék megvásárlásához! A terméket az Ewent 
szakemberei alapos tesztelésnek vetették alá. Probléma esetén az Ewent öt év 
jótállást biztosít a termékre. Kérjük, hogy a kézikönyvet és a nyugtát őrizze meg, és 
tartsa biztonságos helyen. 
 
Regisztrálja termékét a www.ewent-online.com oldalon! Ez lehetővé teszi a termékkel 
kapcsolatos frissítések fogadását. 

1.1 Funkciók és jellemzők 
Az Ewent EW7016 R1 USB 3.1 – SATA/IDE átalakítóval könnyedén csatlakoztathat 
merevlemezt, CD-ROM meghajtót, DVD-ROM meghajtót, illetve -írót számítógépéhez. 
Ideális megoldás, ha nem kívéánja felnyitni a számítógépházat eszközbővítés 
céljából! 
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Az EW7016 R1 divatos fekete kialakítással rendelkezik, így tökéletesen illeszkedik a 
modern számítógép-felhasználó asztalához. Kompakt kialakításának köszönhetően, 
az EW7016 R1 kiválóan alkalmas útközben történő használatra. 
 
Az EW7016 R1 eszköz mindkét oldalán található csatlakozó. A csatlakozóknak 
köszönhetően, az EW7016 R1 kompatibilis csaknem az összes merevlemez-
meghajtóval, CD-ROM meghajtóval és DVD-ROM meghajtóval. Az EW7016 R1 
szupergyors USB 3.1 csatlakozóval is rendelkezik. USB 3.1 csatoló alkalmazásával az 
USB 2.0 szabvány sebességének 10-szerese is elérhető. Az EW7016 R1 
természetesen teljes mértékben kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal. Ez azt jelenti, 
hogy az EW7016 R1 használható olyan számítógépeken, amelyek csak USB 2.0 
csatlakozóval rendelkeznek. 
 
Az EW7016 R1 mellé energia-hatékony tápegység is jár, amely képes energiával 
ellátni az eszközeit. 

1.2 A csomag tartalma 
A csomagnak a kövekezőket kell tartalmaznia: 
 
• EW7016 R1 - USB 3.1 – SATA/IDE átalakító 
• USB 3.1 – mini USB 3.1 kábel 
• SATA-kábel 
• SATA-tápkábel 
• IDE-tápkábel 
• Tápegység 
• Tápfeszültség-átalakító 
• CD-ROM PC Clone EX szoftverrel és használati utasítással 

2.0 csatlakozók és állapotjelző LED-ek 
 

 
(1) 2,5”-es IDE-csatlakozó. 
(2) 3,5”-es IDE-csatlakozó. 
(3) SATA-csatlakozó. 
(4) Mini USB-csatlakozó. 
LED Az EW7016 R1 bekapcsolt állapotát a 

világító LED mutatja. 
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3.0 Az EW7016 R1 beszerelése 

3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8 
Windows 2000 és a fölött a Windows rendszer tartalmazza az EW7016 R1-hoz 
szükséges illesztőprogramokat. E Windows változatok használata esetén nincs 
szükség illesztőprogram telepítésére. A Windows a hardver csatlakoztatása 
pillanatában telepíteni fogja a megfelelő illesztőprogramo(ka)t. Az EW7016 R1 
csatlakoztatását illetően olvassa el az alábbi fejezetet. 

4.0 Merevlemez-meghajtó vagy CD-ROM/DVD-
meghajtó csatlakoztatása 
Javasoljuk, hogy a felhasználni kívánt merevlemezen lévő adatokról készítsen 
biztonsági másolatot. Az Ewent nem vonható felelősségre az eszköz telepítéséből, 
illetve használatából eredő semmilyen adatveztésért vagy sérülésért. Az Ewent azt 
javasolja, hogy válassza le az EW7016 R1-ot számítógépéről, mielőtt merevlemez-
meghajtót, CD-ROM meghajtót vagy DVD-ROM meghajtót csatlakoztatna.  

4.1 IDE merevlemez-meghajtó vagy IDE CD-ROM/DVD-
meghajtó csatlakoztatása 
Amennyiben IDE merevlemez-meghajtót használ, a merevlemezt ‘Master’ beállításra 
kell állítania. A beállításokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a 
merevlemez-meghajtó, illetve CD-ROM/DVD-meghajtó címkéjét.  
  
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápfeszültség-átalakítóhoz. 
2. Csatlakoztassa az IDE-tápkábelt a tápfeszültség-átalakítóhoz. 
3. Az IDE-kábel másik végét az IDE-lemez, illetve CD-ROM/DVD-meghajtó 

tápcsatlakozó aljzatához csatlakoztassa (Molex). 
4. Csatlakoztasson egy IDE-kábelt az IDE-merevlemezhez, illetve CD-ROM/DVD-

meghajtóhoz. 
5. Ha 2,5 hüvelykes IDE-merevlemezt használ: Csatlakoztassa az IDE kábel másik 

végét az EW7016 R1 2,5 hüvelykes IDE-csatlakozójához (1.). Ha 3,5 hüvelykes 
IDE-merevlemezt használ: Csatlakoztassa az IDE-kábelt az EW7016 R1 3,5 
hüvelykes IDE-csatlakozójához. 

6. Csatlakoztassa az USB 3.1 kábelt a számítógép egyik szabad USB (3.1) 
csatlakozójához. 

7. Csatlakoztassa az USB 3.1 kábel kisméretű dugóját az EW7016 R1 USB-
csatlakozójához. 

8. Dugja a hálózati adaptert egy konnektorba. 
9. Megjelenhet az 'Új hardver telepítése' varázsló. Amennyiben az alábbi üzenetet 

látja: ‘Engedélyezi a Windows számára, hogy a Windows Update csatlakozzon 
az internethez új szoftver kereséséhez?', válasssza a ‘Most nem' lehetőséget.  
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10. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
11. Jelölje ki a 'Szoftver automatikus telepítése (ajánlott)' elemet. 
12. Kattintson a 'Tovébb' gombra és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket. 

4.2 SATA merevlemez-meghajtó vagy SATA CD-
ROM/DVD-meghajtó csatlakoztatása 
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a tápfeszültség-átalakítóhoz. 
2. Csatlakoztassa a SATA-tápkábelt a tápfeszültség-átalakítóhoz. 
3. A SATA-tápkábel másik végét a merevlemez, illetve CD-ROM/DVD-meghajtó 

megfelelő SATA-aljzatához csatlakoztassa. 
4. A SATA-kábelt a SATA-merevlemez, illetve CD-ROM/DVD-meghajtó megfelelő 

SATA-aljzatához csatlakoztassa. 
5. A SATA-kábel másik végét az EW7016 R1 SATA-csatlakozójához 

csatlakoztassa. 
6. Csatlakoztassa az USB 3.1 kábelt a számítógép egyik szabad USB (3.1) 

csatlakozójához. 
7. Csatlakoztassa az USB (3.1) kábel kisméretű dugóját az EW7016 R1 USB-

csatlakozójához. 
8. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy fali konnektorhoz. 
9. Megjelenhet az 'Új hardver telepítése' varázsló. Amennyiben az alábbi üzenetet 

látja: ‘Engedélyezi a Windows számára, hogy a Windows Update csatlakozzon 
az internethez új szoftver kereséséhez?', válasssza a ‘Most nem' lehetőséget. 

10. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
11. Jelölje ki a 'Szoftver automatikus telepítése (ajánlott)' elemet. 
12. Kattintson a 'Tovébb' gombra és kövesse a képernyőn megjelenő lépéseket. 

4.3 USB-eszköz biztonságos leválasztása 
Kövesse az alábbi utasításokat az eszköz biztonságos leválasztásához az EW7016 
R1 eszközről. 
 
1. Kattintson duplán a 'Hardver biztonságos eltávolítása' ikonra a tálca jobb alsó 

sarkában, az óra mellett. 
2. Jelölje ki az EW7016 R1 (USB-háttértár) elemet, majd kattintson a 'Leállítás' 

gombra. 
3. Kattintson az 'OK' gombra a megerősítéshez. 
4. Válassza le a merevlemezt, CD-ROM meghajtót vagy DVD-meghajtót az 

EW7016 R1-ról.  
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5.0 A merevlemez előkészítése a 
használathoz 
Ha első alkalommal használ egy merevlemez-meghajtót, inicializálnia kell az eszközt, 
hogy ‘láthatóvá váljon’ a rendszer számára. Kövesse az alábbi lépéseket a 
merevlemez inicializálásához. 

5.1 A merevlemez előkészítése Windows 2000/XP/Vista 
alatt 
1. Kattintson jobb gombbal a 'Sajátgép' ikonra. 
2. Kattintson a 'Kezelés' elemre. 
3. Jelölje ki a 'Lemezkezelés' elemet a képernyő bal oldalán. 
4. Jobb gombbal kattintson az új merevlemezre és válassza az 'Inicializálás' elemet. 
5. Kattintson az 'OK' gombra. 
6. Jobb gombbal kattintson az új merevlemezre.  
7. Kattintson az 'Új partíció' létrehozása elemre. 
8. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
9. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
10. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
11. Válassza ki a kívánt partícióméretet (Megjegyzés: FAT32 használata esetén a 

partícióméret 32GB-ra korlátozott). 
12. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
13. Válasszon meghajtó-betűjelet, amelyet a partícióhoz kíván rendelni (ez nem kötelező). 
14. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
15. Válassza ki a kívánt fájlrendszert: FAT32 vagy NTFS. 
 
Figyelem! Ha a merevlemezt csak Windows XP vagy Vista rendszeren használja, az 
NTFS fájlrendszer használatát javasoljuk. 
 
16. Adjon új nevet az új partíciónak a 'Kötetcímke' mezőben. 
17. Jelölje be a 'Gyorsformázás' melletti jelölőnégyzetet.  
18. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
19. Kattintson a 'Befejezés' gombra. 
20. A merevlemez ezzel készen áll az használatra. 

5.2 A merevlemez előkészítése Windows 7/8 alatt 
1. Kattintson a 'Start' gombra. 
2. Kattintson a 'Vezérlőpult' elemre. 
3. Kattintson a 'Rendszer és biztonság' elemre. 
4. Kattintson a 'Kezelés' elemre. 
5. Kattintson a 'Lemezkezelés' elemre. 
6. Jobb gombbal kattintson az 'Új kötet' elemre. 
7. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
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8. Megjelenhet az 'Új kötet' varázsló.  
9. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
10. Válassza ki a kívánt partíció-formátumot.  
11. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
12. A 'Meghajtó betűjel hozzárendelése' pont alatt válasszon meghajtó-betűjelet. 
13. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
14. Válassza ki a kívánt fájlrendszert.  
15. Kattintson a 'Tovább' gombra. 
16. Kattintson a 'Befejezés' gombra.  
17. Megjelenhet az 'Új kötet található' üzenet. 
18. A merevlemez ezzel készen áll az használatra. 

6.0 Biztonsági mentés funkció 
Az EW7016 R1 rendelkezik egy biztonsági mentés gombbal. A gomb használatával 
biztonsági mentést készíthet az adatokról. A funkció használatához telepítenie kell a 
mellékelt PC Clone Lite szoftvert. 

6.1 A PC Clone Ex szoftver telepítése 
1. Helyezze a telepítőlemezt a számítógép CD-ROM vagy DVD-meghajtójába. A 

telepítő automatikusan elindul. 
2. Válassza ki a nyelvet és kattintson a 'Tovább' gombra.  
3. Válassza a ‘PC Clone EX szoftver telepítése’ elemet. 
4. Kövesse az útmutatást a képernyőn a telepítés elvégzéséhez. 

6.2 A biztonsági mentés szoftver használata biztonsági 
mentés készítéséhez 
Kétféle módon lehetséges a mentés az EW7016 R1 segítségével. Használhatja a PC 
Clone EX szoftvert egy biztonsági mentés készítéséhez, vagy használhatja az 
EW7016 R1 praktikus ‘Biztonsági mentés gombját’. Az alábbi példákban bemutatjuk a 
két módszer használatát. 
 
6.2.1 Az EW7016 R1 biztonsági mentés gombjának használata. 
1. Nyomja meg egyszer az EW7016 R1 'Biztonsági mentés' gombját. 
2. Elindul a PC Clone EX szoftver. 
3. A biztonsági mentés indításhoz nyomja meg újra a biztonsági mentés gombot. 
4. Az EW7016 R1 elkezdi elvégezni a számítógép merevlemez-meghajtójának 

biztonsági mentését. 
5. Kattintson az 'OK' gombra a biztonsági mentés befejezésének megerősítéséhez. 
 
6.2.2 Biztonsági mentés végzése a PC Clone EX szoftver segítségével  
1. Kattintson a 'Start' gombra. 
2. Kattintson a ‘Programok' vagy 'Minden program' elemre. 
3. Válassza a ‘PC Clone EX’ elemet. 
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4. Kattintson a ‘PC Clone EX’ elemre. Elképzelhető, hogy a ‘PC Clone EX’ ikonra 
kell kattintania a szoftver indításához. 

5. Kattintson a 2. ikonra a menütálcán.(Backup). 
6. Válassza ki a forrást a képernyő felső részén. Mikor kiválasztja az első foldert, 

minden alfolder és könyvtár, mely ebben a folderben található, mentve lesz a 
backupben. 

7. Válassza ki a célt a képernyő alsó részén.  
8. Kattintson a "Backup" ikonra a képernyő alján. 
9. Kattintson a 'Start' gombra. Elindul a biztonsági mentés. 
10. Kattintson az 'OK' gombra a biztonsági mentés befejezésének megerősítéséhez. 
 
6.2.3 Visszaállítás biztonsági másolatból 
A PC Clone EX szoftver visszaállítási funkcióját is használhatja. Ez a funkció 
valójában szakaszos mentési funkció. Ez a funkció igen praktikus lehet, mert csak a 
módosított adatokat menti. Mivel csak a módosított adatok mentése történik meg, 
nincs szükség teljes biztonsági mentés újbóli elvégzésére, így rengeteg időt takaríthat 
meg. 
 
1. Kattintson a 'Start' gombra. 
2. Kattintson a ‘Programok' vagy 'Minden program' elemre. 
3. Válassza a ‘PC Clone EX’ elemet. 
4. Kattintson a ‘PC Clone EX’ elemre. Elképzelhető, hogy a ‘PC Clone EX’ ikonra 

kell kattintania a szoftver indításához. 
5. Válassza ki a harmadik ikont a rendszertálcán. 
6. Most válassza ki a kívánt file-okat és foldereket, melyeket vissza akar állítani a 

képernyő felső részén, ha még nincsenek kiválasztva.  
7. Válassza ki a célt a képernyő alsó részén. 
8. Kattintson a 'Visszaállítás' ikonra.  
9. Ha végzett, kattintson az ’OK’ gombra megerősítésképpen. 
 

7.0 Gyakran ismételt kérdések és egyéb 
információk 
A termékére vonatkozó, legújabb GYIK a termék támogatási oldalán található. Az 
Ewent rendszeresen frissíti ezt az információt, hogy naprakész lehessen. Látogassa 
meg a www.ewent-online.com bővebb információkért a termékével kapcsolatban. 

8.0 Szerviz és támogatás 
Ezt a használati utasítást az Ewent szakemberei írták. Ha problémát tapasztal a 
termék telepítése vagy használata során, töltse ki a támogatási űrlapot a weboldalon: 
https://support.ewent-online.com. 

http://www.ewent-online.com/
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9.0 Figyelmeztetések és felhívások 
Az Európai Parlament törvényei, irányelvei és jogszabályai értelmében bizonyos 
(vezeték nélküli) eszközök használata az Európai Unió bizonyos tagállamaiban 
korlátozások alá esik. Az ilyen eszközök használata az Európai Unió bizonyos 
tagállamaiban tilos lehet. A korlátozásokat illetően érdeklődjön a területileg illetékes 
önkormányzatnál. 
 
Mindig tartsa be a kézikönyv utasításait*, főleg az összeszerelést igénylő eszközök 
tekintetében.  
 
Figyelem: Ez a legtöbb esetben elektronikus eszközökre is vonatkozik. A 
hibás/helytelen használat (súlyos) személyi sérüléshez vezethet! 
 
Amikor a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy nem 
sérült-e vagy nincs kitéve (magas) nyomásnak. 
Olyan konnektorra van szüksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az 
eszköz számára. 
 
A javítást csak az Ewent képzett szakemberei végezhetik. Soha ne próbálja 
megjavítani a készüléket. A garancia azonnal érvényét veszíti, ha a terméket saját 
maga próbálja megjavítani vagy azt rendeltetésellenes használják. A bővebb 
garanciafeltételeket megtekintheti weboldalunkon: www.ewent-online.com/warranty.  
 
Intézkedjen megfelelően eszközéről. Kérjük, kövesse az országa elektronikai cikkek 
ártalmatlanítására vonatkozó szabályozását. 
 
Kérjük, ellenőrizze figyelmesen az alábbi biztonsági pontokat: 
- Ne alkalmazzon  külső erőkifejtést a kábelekre. 
- Ne húzza ki a készüléket a tápkábel kihúzásával. 
- Ne helyezze a készüléket hősugárzó elemek közelébe. 
- Ne hagyja, hogy a készülék érintkezzen vízzel vagy egyéb folyadékokkal. 
- Ha furcsa hangot, füstöt vagy szagot észlel, távolítsa el az eszközt azonnal a 

hálózati aljzatból. 
- Ne tegyen semmilyen éles tárgyat a termék szellőző nyílásába. 
- Ne használjon sérült kábeleket (áramütés veszély) 
- A terméket tartsa távol  gyermekek elől. 
- A terméket puha anyagú, vízmentes rongykoronggal törölje le. 
- Tartsa a tápkábelt és a konnektort tisztán. 
- Ne húzza ki a készüléket a konnektorból nedves kézzel. 
- Húzza ki a készüléket, ha nem használja hosszabb ideig. 
- Használja a készüléket egy jól szellőző helyen 
 
*Megjegyzés: Az Ewent használati utasításai a legnagyobb gonddal készültek. Ezzel 
együtt, a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a kinyomtatott 
használati utasítás nem a legújabb információkat tartalmazza.  

http://www.ewent-online.com/warranty
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Ha bármi problémát tapasztal a nyomtatott használati utasítással, elsőként kérjük 
ellenőrizze a weboldalunkat, www.ewent-online.com, ahol megtalálhatja a legfrissebb 
használati utasítást 
 
Ezen kívül a gyakran feltett kérdések részben (FAQ Section) is találhat válaszokat, 
megoldásokat a problémákra. Kiemelten javasoljuk, hogy a termék honlapján ezt a 
részt is tanulmányozza át. 
 
 

10.0 Jótállási feltételek 
Az Ewent öt éves garanciája valamennyi Ewent termékre érvényes, a vásárlás előtt 
vagy alatt említett kivételekkel. Ha használt Ewent terméket vásárolt, a garancia 
fennmaradó időtartama a termék első vásárlója általi vásárlás időpontjától 
számítandó. Az Ewent garanciája valamennyi Ewent termékre, illetve a termékre nem 
bontható módon csatlakoztatott és/vagy szerelt alkatrészekre érvényes. Az Ewent 
garanciája nem érvényes a hálózati tápegységekre, akkumulátorokra, antennákra és 
az egyéb termékekre, amelyek nincsenek egybeépítve a főtermékkel vagy közvetlenül 
csatlakoztatva hozzá és/vagy azon termékekre, amelyekről minden kétséget kizáróan 
feltételezhető, hogy a főtermék rendes elhasználódásától eltérő elhasználódást 
mutatnak. Az Ewent garanciája nem vonatkozik azon termékekre, amelyeket helytelen 
módon/rendeltetésével ellentétesen használtak vagy külső befolyásnak tettek ki 
és/vagy az Ewent cégtől eltérő fél nyitott ki. Az Ewent a hibás termék javításához vagy 
cseréjéhez javított anyagokat is felhasználhat. Az Ewent nem tehető felelőssé az 
internetszolgáltató általi hálózati beállítások változásokért. Nem garantálhatjuk, hogy 
az Ewent hálózati termék akkor is működni fog, ha az internetszolgáltató 
megváltoztatja a beállításokat. Az Ewent nem garantálja a webes szolgáltatások, 
alkalmazások és független felek tartalmainak működését - amelyeket az Ewent Ewent 
termékek által tettünk elérhetővé. A belső merevlemezt tartalmazó Ewent termékeknél 
a merevlemezre rövidebb, két éves garancia vonatkozik. Az Ewent nem vállal 
felelősséget semmilyen adatvesztésért. Kérjük, ha a terméket javításra küldi, akkor a 
termék merevlemezén vagy más memóriáján tárolt adatokról készítsen előtte 
másolatot.  
 
Ha a termék meghibásodik 
Ha a termék a fentieken kívül más módon meghibásodik: Kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazási ponttal, hogy megszervezzék a hibás termék javítását. 
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