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Кратко ръководство на потребителя за  

Вътрешен твърд диск TOSHIBA L200 

I. Инсталиране: 

Благодарим Ви, че избрахте твърд диск TOSHIBA L200. За да инсталирате този диск на личния си 

компютър, моля прочетете упътването за инсталиране на компютъра си. Toshiba препоръчва 

инсталирането да се извършва от квалифициран професионалист. 

 

II. Инструкции за безопасност: 

 

Може да намерите подробна информация в "Наръчника за безопасност и комфорт" (Instruction 

Manual for Safety and Comfort), който може да намерите на www.toshiba-storage.com/support  

 

В случай, че дискът не работи по очаквания от вас начин или имате съмнения за електрическата 

безопасност на устройството, моля свържете се с пряката телефонна линия на Toshiba или с 

оторизирания търговец на устройството. 

 

III. TOSHIBA поддръжка: 

Имате нужда от помощ? 

Моля, свържете се със страницата за поддръжка на твърди дискове и продукти за съхранение на 

TOSHIBA: www.toshiba-storage.com/support/ 

За гаранционни въпроси, моля отидете на: www.externalhdd.storrepair.de  
 

VI. Регулаторна информация: 

CE Съответствие 

 Този продукт е маркиран с CE в съответствие с изискванията на приложимите 

директиви на ЕС. Отговарящ за CE маркировката е Toshiba Electronics Europe GmbH, 

Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Германия. 

 

Следната информация е валидна само за държави-членки на ЕС: 

 

Изхвърляне на продукти 

Използването на символа показва, че този продукт не може да се третира като битов 

отпадък. Като гарантирате правилното изхвърляне на този продукт, ще предотвратите 

евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в 

противен случай биха могли да бъдат причинени от неподходящо боравене с този 

продукт. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се 

с местната градска служба, службата за изхвърляне на битови отпадъци или магазина, от който 

сте закупили продукта. 

 

За повече информация моля посетете www.toshiba-storage.com  

 

© 2019 TOSHIBA Electronics Europe GmbH. Всички права са запазени. TOSHIBA си запазва правото да 

извършва технически промени. TOSHIBA не поема отговорност за вреди, причинени пряко или 

косвено от грешки, пропуски или несъответствия между този продукт и документацията му. 

Името на Toshiba и неговите лога са регистрирани търговски марки на Toshiba. Други търговски 

марки, споменати или появяващи се в този документ, са собственост на съответните им 

собственици. Възможно е този документ да съдържа грешки и пропуски.  

 

Може да намерите допълнителна информация за този продукт на www.polycomp.bg. 
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