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EW7016 R1 - USB 3.1 konwerter IDE/SATA 
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1.0 Wprowadzenie 
Gratulujemy zakupienia tego wysokiej jakości produktu Ewent! Ten produkt  
został poddany kompleksowym testom przez ekspertów technicznych Ewent. W 
przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z tym produktem, jest on chroniony 
pięcioletnią gwarancją Ewent. Ten podręcznik i dowód zakupienia należy umieścić w 
bezpiecznym miejscu. 
 
Zarejestruj produkt pod adresem www.ewent-online.com i otrzymasz aktualizacje 
produktu! 

1.1 Funkcje i cechy produktu 
Za pomocą konwertera Ewent EW7016 R1 USB 3.1 na SATA / IDE, można łatwo 
podłączyć dysk twardy, CD-ROM, odtwarzacz DVD-ROM lub nagrywarkę do 
komputera. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli nie chcesz otwierać obudowy swojego 
PC do montażu nowego urządzenia! 
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EW7016 R1 posiada stylowe wzornictwo, którego czarna stylistyka idealnie pasuje do 
biurka współczesnego użytkownika komputera. Dzięki kompaktowej konstrukcji, 
EW7016 R1 nadaje się do użytkowania, gdy jesteś w podróży. 
 
EW7016 R1 posiada złącze na każdym boku urządzenia. Dzięki tym złączą, EW7016 
R1 jest kompatybilny z prawie wszystkimi dyskami twardymi, odtwarzaczami CD-ROM 
i DVD. EW7016 R1 jest również wyposażony w bardzo szybki port USB 3.1. 
Korzystając z USB 3.1, możesz uzyskać 10 razy wyższą prędkością od USB 2.0. 
Oczywiście, EW7016 R1 jest w pełni zgodny ze standardem USB 2.0. Oznacza to, że 
EW7016 R1 można stosować w komputerach, które mają wyłącznie port USB 2.0. 
 
EW7016 R1 jest dostarczany z energooszczędnym zasilaczem, do zasilania 
podłączanych urządzeń. 

1.2 Zawartość opakowania 
Następujące elementy powinny być zawarte w opakowaniu: 
 
• EW7016 R1 USB 3.1 konwerter SATA/IDE  
• Kabel USB 3.1 do mini USB 3.1 
• Kabel SATA 
• Kabel zasilający SATA 
• Kabel zasilający IDE 
• Zasilacz 
• Konwerter zasilania 
• Płyta CD-ROM z oprogramowaniem PC Clone EX i instrukcją obsługi 

2.0 Porty/Złącza i diody sygnalizujące LED’s 
 

 

(1) Złącze 2.5” IDE. 
(2) Złącze 3.5” IDE. 
(3) Złącze SATA. 
(4) Port Mini USB. 
LED Zapalona dioda gdy jest zasilanie. 
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3.0 Instalacja EW7016 R1 

3.1 Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 
Od systemu Windows 2000 wzwyż, systemy Windows mają wbudowane sterowniki 
dla EW7016 R1. Podczas korzystania z tych wersji systemu Windows, nie ma 
potrzeby instalowania sterowników. System Windows zainstaluje odpowiednie 
sterowniki automatycznie w chwili, gdy podłączymy urządzenie. Zapoznaj się z 
poniższym rozdzialem szczegółowych informacji jak podłączyć EW7016 R1. 

4.0 Podłączenie dysku twardeogo lub 
odtwarzacza CD-ROM/DVD 
Zaleca się wykonanie kopii zapasowej dysku twardego, który chcesz użyć. Ewent nie 
może być pociągnięty do odpowiedzialności ze względu na utratę lub uszkodzenie 
danych w wyniku instalacji lub korzystania z urządzenia. Zalecamy odłączyć EW7016 
R1 od komputera przed podłączeniem dysku twardego, CD-ROM lub odtwarzacz 
DVD. 

4.1 Podłaczenie dysku twardego lub odtwarzacza CD-
ROM/DVD po złączu IDE 
Jeśli chcesz podłączyć dysk twardy IDE do urządzenia, musisz ustawić dysk twardy 
jako "Master". Zapoznaj się z etykietą na twardym dysku lub CD-ROM/DVD by 
uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień. 
  
1. Podłącz kabel zasilania do konwertera. 
2. Podłącz kabel zasilający IDE do konwertera. 
3. Podłącz drugi koniec kabla IDE do podłączenia zasilania dysku IDE lub 

odtwarzacza  CD-ROM/DVD  (Molex). 
4. Podłącz kabel IDE do dysku twardego IDE lub CD-ROM / DVD. 
5. Jeśli korzystasz z 2,5 calowego dysku twardy IDE: Podłącz drugi koniec kabla 

IDE 2,5 cala do złącza IDE w EW7016 R1 (1.). W przypadku korzystania z 3.5-
calowego dysku twardego IDE: Podłącz kabel IDE do złącza IDE 3,5 cala z 
EM1016. 

6. Podłącz kabel USB 3.1 do wolnego portu USB (3.1) w komputerze. 
7. Podłącz kabel z małą wtyczką USB 3.1 do podłączenia USB EW7016 R1. 
8. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. 
9. Może pojawić się informacja "Kreator dodawania nowego sprzętu". Następnie 

powinien pojawić się następujący komunikat: "Czy system Windows ma 
nawiązać połączenie z witryną Windows Update, aby wyszukać 
oprogramowanie?", Wybierz opcję "Nie, nie teraz". 

10. Kliknij przycisk "Dalej" 
11. Wybierz opcję "Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)". 
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12. Kliknij przycisk "Dalej" i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na 
ekranie. 

4.2 Podłaczenie dysku twardego lub odtwarzacza CD-
ROM/DVD po złączu SATA 
1. Podłącz kabel zasilania do złącza w konwerterze. 
2. Podłącz kabel zasilania SATA do konwertera. 
3. Podłącz drugi koniec kabla zasilania SATA do odpowiedniego złącza SATA 

twardego dysku lub CD-ROM/DVD. 
4. Podłącz kabel SATA do odpowiedniego złącza SATA dysku twardego SATA lub 

CD-ROM/DVD. 
5. Podłącz drugi koniec kabla SATA do złącza SATA w EW7016 R1. 
6. Podłącz kabel USB 3.1 do wolnego portu w USB (3.1) w komputerze. 
7. Podłącz kabel z małą wtyczką USB (3.1) do podłączenia USB EW7016 R1. 
8. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego. 
9. Może pojawić się "Kreator dodawania nowego sprzętu". Następnie powinien 

pojawić się następujący komunikat: "Czy system Windows ma nawiązać 
połączenie z witryną Windows Update, aby wyszukać oprogramowanie?", Wybierz 
opcję "Nie, nie teraz". 

10. Kliknij przycisk "Dalej". 
11. Wybierz opcję "Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)". 
12. Kliknij przycisk "Dalej" i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na 

ekranie. 

4.3 Bezpieczne usuwanie urządzenia USB 
Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami by odłączyć urządzenie od EW7016 R1. 
 
1. Dwukrotnie wciśnij ikonę na pasku zadań “Bezpiecznie usuwanie sprzętu i 

wysuwanie nośników” którą znajdziesz blisko zegara. 
2. Wybierz EW7016 R1 (USB device for mass storage) i wciśnij ‘Stop’. 
3. Wciśnij ‘OK’ by potwierdzić. 
4. Teraz dysk twardy, odtwarzacz CD-ROM/DVD zostało bezpiecznie odłaczone od 

EW7016 R1.  

5.0 Przygotowanie dysku twardego do 
użytkownia 
Jeśli chcesz użyć nowy dysk twardy, musisz najpierw przeprowadzić procedurę, by 
dysk twardy był widoczny dla systemu. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.  
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5.1 Przygotowanie dysku do użytkownia w systemach 
Windows 2000/XP/Vista 
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę "Mój komputer". 
2. Kliknij przycisk "Zarządzaj". 
3. Wybierz opcję "Zarządzanie dyskami" z lewej strony ekranu. 
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy dysk twardy i wybierz "Inicjalizacja". 
5. Kliknij przycisk "OK". 
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy dysk twardy. 
7. Kliknij przycisk "Nowa partycja". 
8. Kliknij przycisk "Dalej". 
9. Kliknij przycisk "Dalej". 
10. Kliknij przycisk "Dalej". 
11. Wybierz żądany format partycji (Uwaga: w przypadku korzystania z systemu 

plików FAT32 rozmiar partycji jest ograniczony do 32 GB). 
12. Kliknij przycisk "Dalej". 
13. Wybierz literę dysku, który chcesz przypisać do tej partycji (nie jest to wymagane). 
14. Kliknij przycisk "Dalej". 
15. Wybierz odpowiedni system plików: FAT32 lub NTFS. 
 
Uwaga! Jeżeli używasz tylko dysku twardego w systemach Windows XP i Vista 
Zalecamy wybranie systemu plików NTFS. 
 
1. Podaj nazwę dla nowej partycji w polu 'Nazwa Woluminu" 
2. Zaznacz pole wyboru “Szybki Format". 
3. Kliknij przycisk "Dalej". 
4. Kliknij przycisk "Zakończ". 
5. Dysk twardy jest teraz gotowy do użycia. 

5.2 Przygotowanie dysku do użytkowania w systemach 
Windows 7/8 
 
1. Kliknij przycisk "Start". 
2. Kliknij "Panel sterowania". 
3. Kliknij przycisk "System i zabezpieczenia". 
4. Kliknij przycisk "Zmień". 
5. Kliknij przycisk "Zarządzanie dyskami". 
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy "Nowy wolumin". 
7. Kliknij przycisk "Dalej". 
8. Pojawi się Kreator "Nowy Wolumin" 
9. Kliknij przycisk "Dalej". 
10. Wybierz żądany format partycji. 
11. Kliknij przycisk "Dalej". 
12. Wybierz literę dysku wybierając "Przypisz literę dysku". 
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13. Kliknij przycisk "Dalej". 
14. Wybierz żądany system plików. 
15. Kliknij przycisk "Dalej". 
16. Kliknij przycisk "Zakończ". 
17. Może pojawić się komunikat "Został odnaleziony Nowy Wolumin". 
18. Dysk twardy jest teraz gotowy do użycia. 

6.0 Funkcja backup’u (kopia zapasowa) 
EW7016 R1 jest wyposażony w przycisk kopii zapasowej. Przy użyciu tego przycisku, 
możesz zrobić kopię zapasową danych. Aby korzystać z tej funkcji należy 
zainstalować dostarczone oprogramowanie PC Clone Lite. 

6.1 Instalacja oprogramowaia PC Clone Ex 
1. Umieść dysk instalacyjny w odtwarzaczu CD-ROM lub DVD. Dysk instalacyjny 

uruchomi się automatycznie. 
2. Wybierz język i kliknij przycisk "Dalej". 
3. Wybierz "Zainstaluj oprogramowanie PC Clone EX". 
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć 

instalację. 

6.2 Używanie oprogramowania i tworzenie kopii 
zapasowych 
Istnieją dwie metody tworzenia kopii zapasowej z wykorzystaniem EW7016 R1. 
Możesz korzystać z oprogramowania PC Clone EX, aby zrobić kopię zapasową, lub 
możesz skorzystać z funkcji "przycisk Kopia zapasowa" w samym EW7016 R1. W 
następnych przykładach będziemy wyjaśniać, jak można korzystać z tych dwóch 
metod. 
 
6.2.1 Użycie funkcji “przycisk Kopia zapasowa” w EW7016 R1. 
1. Wciśnij raz przycisk ‘Backup’ na obudowie EW7016 R1. 
2. Oprogramowanie PC Clone EX zostanie automatycznie uruchomione. 
3. Wciśnij ponownie przycisk “Backup” by rozpocząć tworzenie kopii zapasowej. 
4. EW7016 R1 teraz tworzy kopię zapasową danych na Twoim dysku twardym. 
5. Wciśnij ‘OK’ by potwierdzić zakończonie tworzenia kopii zapasowej. 
 
6.2.2 Tworzenie kopii zapasowej za pomocą oprogramowania PC Clone EX  
1. Kliknij przycisk "Start". 
2. Kliknij "Programy" lub "Wszystkie programy”. 
3. Wybierz opcję "PC Clone EX". 
4. Wciśnij PC Clone EX ". Być może będzie trzeba kliknąć ikonę "PC Clone ex", aby 

uruchomić oprogramowanie. 
5. Kliknij drugą ikonę w pasku menu (Tworzenie kopii zapasowych plików). 
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6. Wybierz źródło w lewej kolumnie. Przy wyborze pierwszego folderu, podfoldery i 
wszystkie katalogi dostępne w tym folderze zostaną zapisane w kopii zapasowej. 

7. Wybierz miejsce docelowe w prawej kolumnie. 
8. Kliknij na dole ekranu na pierwszą ikonę o nazwie "Backup". 
9. Kliknij przycisk "Start".Kopia zapasowa będzie teraz tworzona. 
10. Kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić zakończenie tworzenia kopii zapasowej. 
 
6.2.3 Przywracanie danych z kopii zapasowej 
Można również użyć funkcji przywracania oprogramowania PC Clone EX. Funkcja ta 
w rzeczywistości jest funkcją tworzenia kopii zapasowych “przyrostowych”. Jest to 
bardzo wygodna funkcja, która tylko nadpisuje zmienione dane. Ponieważ będą 
zapisywane tylko zmienione dane, nie ma potrzeby, aby ponownie wykonywać pełną 
kopię zapasową, a to może zaoszczędzić sporo czasu. 
 
1. Kliknij przycisk "Start". 
2. Kliknij przycisk "Programy" lub "Wszystkie programy". 
3. Wybierz opcję "PC Clone EX". 
4. Kliknąć PC Clone EX ". Być może będzie trzeba kliknąć ikonę "PC Clone ex", aby 

uruchomić oprogramowanie. 
5. Kliknij drugą ikonę w zasobniku systemowym (tworzenie kopii zapasowych 

plików). 
6. Teraz zaznacz pliki i foldery, które chcesz wykorzystać do tworzenia kopii 

zapasowej z lewej strony ekranu, jeśli jeszcze nie zostały wybrane. 
7. Wybierz miejsce docelowe w prawej kolumnie. 
8. Kliknij ikonę "Restore". 
9. Po zakończeniu kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić. 

7.0 Często zadawane pytania i inne 
powiązane informacje 
Najnowsze często zadawane pytania dotyczące produktu, można znaleźć na stronie 
pomocy produktu. Firma Ewent często aktualizuje te strony, aby zapewnić 
użytkownikowi najnowsze informacje. W celu uzyskania informacji o produkcie, 
odwiedź stronę www.ewent-online.com. 

8.0 Obsługa i pomoc techniczna 
Ten podręcznik użytkownika został starannie napisany przez ekspertów technicznych 
firmy Ewent. W przypadku problemów z instalacją lub używaniem tego produktu, 
należy wypełnić formularz pomocy technicznej na stronie sieci web www.ewent-
online.com 
 
Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie. Numery telefonów pomocy 
technicznej oraz informacje o godzinach otwarcia można znaleźć na stronie 
www.ewent-online.com 

http://www.ewent-online.com/
http://www.ewent-online.com/
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9.0 Ostrzeżenia i elementy na które należy 
zwrócić uwagę 
Z powodu prawa, dyrektyw i przepisów ustanowionych przez parlament Europejski, 
niektóre (bezprzewodowe) urządzenia, mogą podlegać ograniczeniom dotyczącym ich 
używania w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W określonych 
krajach członkowskich Unii Europejskiej, używanie takich urządzeń może być 
zabronione. Aby uzyskać więcej informacji o tych ograniczeniach należy się 
skontaktować ze swoimi (lokalnymi) władzami. 
Należy zawsze stosować się do instrukcji w podręczniku*, szczególnie, gdy dotyczą 
one urządzeń do montażu.  
Ostrzeżenie: W większości przypadków, dotyczą one urządzenia elektronicznego. 
Nieprawidłowe/niewłaściwe używanie, może doprowadzić do (poważnych) obrażeń! 
 
Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej, upewnij się, że nie zostanie ono 
uszkodzone lub nie będzie pod wpływem wysokiego ciśnienia. 
 
Potrzebne jest gniazdo zasilania, które powinno być blisko i łatwo dostępne dla 
urządzenia. 
 
Naprawa urządzenia powinna zostać wykonana przez wykwalifikowanych 
pracowników Ewent. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawa 
urządzenia samemu i/lub jego nieprawidłowe używanie, spowoduje natychmiastową 
utratę gwarancji. Rozszerzone warunki gwarancji, można uzyskać na naszej stronie 
sieci web, pod adresem www.ewent-online.com/warranty.  
 
Utylizuj urządzenie w odpowiedni sposób. Proszę stosować się do regulacji 
wewnętrznych dotyczących towarów elektronicznych w danym kraju. 
 
Proszę uważnie sprawdzić poniższe punkty bezpieczeństwa: 
- Nie stosować siły zewnętrznej na kablach 
- Nie należy odłączać urządzenia ciągnąc za przewód zasilający 
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu grzejników 
- Nie pozwól, aby urządzenie weszło w kontakt z wodą lub innymi płynami 
- Jeśli istnieje jakikolwiek dziwny dźwięk, dym lub zapach, należy natychmiast 

odłączyć urządzenie od gniazdka zasilania. 
- Nie należy umieszczać żadnych ostrych przedmiotów w otworze wentylacyjnym 

produktu 
- Nie używać uszkodzonych przewodów (ryzyko porażenia prądem) 
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci 
- Produkt czyścić miękką tkaniną, a nie mopem z wodą 
- Przechowywać wtyczki i gniazda zasilania czyste 
- Nie należy odłączać urządzenia z gniazdka mokrymi rękami 
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas 
- Korzystaj z urządzenia w dobrze wentylowanym miejscu 

http://www.ewent-online.com/warranty
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*Wskazówka: Podręczniki Ewent są pisane z dużą starannością. Jednakże, ze 
względu na rozwój technologiczny, może się zdarzyć, że wydrukowany podręcznik nie 
będzie zawierał najbardziej aktualnych informacji. 
Po wystąpieniu problemów z wydrukowanym podręcznikiem lub, jeśli nie można 
znaleźć poszukiwanych treści, należy zawsze sprawdzić naszą stronę sieci web, pod 
adresem www.ewent-online.com w celu uzyskania najnowszej aktualizacji 
podręcznika.  
W części FAQ, można tam także znaleźć często zadawane pytania. Zdecydowanie 
zaleca się sprawdzenie części FAQ. Bardzo często, odpowiedź na swoje pytania 
można znaleźć w tej części. 

10.0 Warunki gwarancji 
Pięcioletnia gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów Ewent chyba, że zostanie 
to inaczej określone przed lub w trakcie zakupu. Po zakupieniu produktu Ewent z 
drugiej ręki, pozostały okres gwarancji jest liczony od chwili zakupienia przez 
początkowego nabywcy produktu. Gwarancja Ewent dotyczy wszystkich produktów i 
części Ewent, trwale połączonych lub zamontowanych do produktu. Adaptery 
zasilania, baterie, anteny i wszystkie inne produkty, nie bezpośrednio zintegrowane 
lub połączone z głównym produktem lub produktami, niewątpliwie zużyte podczas 
używania, wykazujące inne cechy niż główny produkt, nie są objęte gwarancją Ewent. 
Produkty nie są objęte gwarancją Ewent, przy ich nieprawidłowym/niewłaściwym 
używaniu, wpływie czynników zewnętrznych lub po otwarciu części produktu 
podlegających serwisowi, przez inne strony niż firma Ewent. Firma Ewent może użyć 
do naprawy lub wymiany uszkodzonego produktu materiały odnowione. Firma Ewent 
nie odpowiada za zmiany w ustawieniach sieci, przez dostawców internetu. Nie 
możemy zagwarantować, że produkt sieciowy Ewent będzie działał, po zmianie 
ustawień przez dostawców internetu. Firma Ewent nie gwarantuje działania usług sieci 
web, aplikacji i innych treści stron trzeci, dostępnych przez produkty Ewent. Produkty 
firmy Ewent z wewnętrznym dyskiem twardym, mają dwuletni okres ograniczonej 
gwarancji na dysk twardy. Firma Ewent nie odpowiada za utratę jakichkolwiek danych. 
Należy się upewnić, jeśli produkt zapisuje dane na dysku twardym lub w innym źródle 
pamięci, że przed zwróceniem produktu do naprawy została wykonana kopia tych 
danych.  
 
Gdy mój produkt zostanie uszkodzony 
Jeśli okaże się, że produkt został uszkodzony ze względów innych, niż opisane 
powyżej: Należy się skontaktować z miejscem zakupienia w celu zajęcia się 
uszkodzonym produktem. 
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