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qddlink SSD kurmak kolaydır ve bilgisayarınızı 
önemli ölçüde hızlandırır! 

Katı Hal Sürücüleri (SSD'ler), yaygın uygulamalarda basit değiştirmelere izin 
veren geleneksel blok giriş / çıkış (I / O) sabit disk sürücüleri (HDD'ler) ile 
uyumlu NAND Flash bellek kullanarak yüksek performans, kalite, güvenilirlik 
sunan yenilikçi depolama aygıtlarıdır. . SSD'lerin hareketli mekanik bileşenleri 
yoktur, geleneksel Sabit Disk Sürücülerinde (HDD'ler) kullanılan 
elektromekanik manyetik diskler yerine, anti-şok ve titreşim, verileri 
geleneksel HDD'lerden daha fazla güvenlikle koruyabilir. Ayrıca, SSD'ler çok 
daha hızlı Okuma / Yazma hızı sağlar, hızlı önyüklenir ve uygulama yükleme 
hızları ve sistem yanıt verir. Ek olarak, SSD'ler düşük güç tüketimine ve çok 
az ısıya sahiptir, çalışma sırasında ses çıkarmaz ve geleneksel Sabit Disk 
Sürücülerine (HDD'ler) kıyasla olağanüstü bir denge sunar.
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Gerekli Aletler ve Parçalar: 
• SATA arabirim konektörü 

• SATA Güç konektörü 

• SATA Kablosu (bazı masaüstleri için gerekli olabilir) 

Kurulum Önlemleri: 
Lütfen SSD'yi takmak için PC kapağını çıkarmadan önce, PC gücünün 

KAPALI olduğundan ve güç kablosunun çıkarıldığından emin olun. PC 

açılırken bir HDD çıkarıldığında veya bir SSD takıldığında ciddi hasar 

oluşabilir. Ayrıca, pil takımını dizüstü bilgisayarınızdan çıkarın. 

Pek çok PC ve depolama aygıtı SATA’nın Çalışırken Takılması (Çalışırken 

Değiştirme) özelliğini desteklese de, addlink, yükleme işlemine 

başlamadan önce bilgisayarın gücünü KAPALI konuma getirmenizi önerir. 

Türetme işleminde dikkatli olun. Konektörlere dokunmayın. 

Mevcut bir SATA HDD'nin SSD ile değiştirilmesi durumunda, mevcut 

SATA arabirim kablosunu ve SATA güç kablosunu kullanabilirsiniz. SSD 

masaüstü bilgisayarınıza yeni kuruluysa, SATA arabirim kablosu, SATA 

güç kablosu, 3,5 inç adaptör braketi, vidalar vb. Gibi bazı gerekli öğeleri 

hazırlamanız gerekir. 

1 metreden daha uzun olan bir SATA arabirim kablosu donanım algılama 

hataları veya çalışma hatalarıyla sonuçlanabilir. NOT: SATA kabloları tüm 

SATA arabirim türleriyle uyumludur (SATA 1.5 Gb / s, 3Gb / s ve 6Gb / s).
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HAZIRLAMA 

1. Malzemeleri topla Sistemine ihtiyacın olacak. 
Bir tornavida. Bir addlink SSD. SATA-USB kablosu. Ve sisteminizin 
kullanım kılavuzu. SATA'dan USB'ye bir kablonuz yoksa, ayrı olarak 
satılan addlink SSD Kurulum Kitinden alabilirsiniz.

2. Önemli dosyaları yedekleyin 
Gerçek yüklemeye başlamadan önce, bilgisayarınızdaki önemli 
dosyaları harici bir depolama sürücüsüne veya bir USB sürücüsüne 
kaydetmek için birkaç dakikanızı ayırın. 

3. Yavaş ve kasıtlı olarak gidin
İhtiyacınız olan bilgilerin hepsi burada. Sisteminiz muhtemelen 
gösterilenden farklı görünecek, ancak süreç aynı.
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MASAÜSTÜ KURULUMU 
Bazı depolama bölmeleri ve mevcut sabit sürücüler, standart 

boyuttaki bir SSD'den çok daha büyüktür. Sisteminizde 

böyle bir durum varsa, SSD'nin tam oturması için 2,5 inç ila 

3,5 inç dönüştürücü gerekir. 

l Sistemi kapatın ve tüm güç kablolarını çıkarın. 

l Sistemin dış panelini çıkarın (sisteminizin kullanım kılavuzuna bakın).

l Sisteminizde 2,5 inçlik bir sürücü yuvası varsa, 3,5 inçlik bir adaptör 
desteğine gerek yoktur.
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l Sisteminizde 2,5 inçlik bir sürücü yuvası sağlanmadıysa, SSD'yi 2,5 
inç ila 3,5 inç adaptör desteğine (belirli modellerde bulunan 3,5 inç 
adaptör desteği) monte etmeniz gerekir. 

l SSD'yi uygun bir sürücü yuvasına takın. 

l Hem SATA * veri kablosunun hem de güç kablosunun bir ucunu 
anakartınızdaki SATA konektörlerine ve kalan uçları SSD'nize
bağlayın.

l Dış paneli tekrar takın ve güç kablosunu bilgisayarınıza tekrar 
bağlayın.

l Başarılı bir yükleme işlemini doğrulamak için sisteminizi açın. 

Not: SSD birincil önyükleme sürücünüz olacaksa, işletim sistemi kurulum 
talimatları için lütfen işletim sisteminizin kullanım kılavuzuna bakın. Bu 
SSD ikincil sürücü olarak kullanılacaksa, kullanmadan önce sürücünün 
biçimlendirilmesi gerekir. 

* SATA 6Gbit / s, SATA 3Gbit / s ile geriye doğru uyumludur. Bununla 
birlikte, bir SATA 6Gbit / s cihazını bir SATA 3Gbit / s bağlantısına 
bağlamak, performansın düşmesine neden olur.
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LAPTOP TESİSATI 
Takılı olabilecek tüm braketler, adaptörler, destek çerçeveleri, 

destekleri, çekme tırnakları veya vidalar için çıkardığınız eski 

depolama sürücüsüne yakından bakın. Eski sürücüye bir şey 

takılıysa, çıkarın ve SSD'ye aynı şekilde yerleştirin. Şimdi 

SSD'yi tekrar depolama yuvasına yerleştirin. Hala tam 

oturmuyorsa, daha önce bir kenara ayırdığınız ara parçayı 

kullanın ve yapıştırıcıyı soyarak ve gösterildiği gibi sürücünün 

üzerine yapıştırarak SSD'ye takın. Ara parçanın takılması, 

SSD'nin çıkardığınız sürücü ile aynı kalınlık seviyesine 

ulaşmasını sağlar. 

Not: Çoğu kurulum boşluk bırakıcı gerektirmez, bu nedenle kullanmanız 
gerekmeyebilir.
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l Sistemi kapatın, tüm güç kablolarını çıkarın ve pili çıkarın. 

l Sabit sürücü erişim panelini bulun; erişim panelini çıkarın ve çıkarın. 

l Geçerli depolama sürücüsünü sürücü bölmesinden çıkarın ve çıkarın 
(sisteminizin kullanım kılavuzuna bakın) 

l Tüm braketleri ve konektörleri HDD’nizden çıkarın ve SSD'ye takın 
(gerekirse). Not: Telefonda özel bir konektör ve / veya destek varsa 
HDD’yi dikkatlice çıkarın ve SSD’ye bağlayın.Sistemler değişecek ve bu 
maddeler mevcut olabilir veya olmayabilir. 

l SSD'yi sürücü yuvasına yerleştirin, SSD'yi SATA * konektörleriyle 
dikkatlice hizalayın. 

l SSD'yi sürücü yuvasına sabitleyin. Erişim panelini tekrar takın ve pili 
tekrar sisteme yerleştirin. Başarılı bir yükleme işlemini doğrulamak için 
sisteminizi açın. Bir önyükleme sürücüsü için bu, işletim sistemi 
kurulumunu isteyen BIOS tarafından belirtilir. İkincil bir sürücü için 
aşağıdaki format talimatlarını izleyin. 

Not: SSD birincil önyükleme sürücünüz olacaksa, lütfen işletim sisteminizin 
kullanıcılarına bakın. işletim sistemi kurulum talimatları için kullanım kılavuzu. 
Bu SSD ikincil sürücü olarak kullanılacaksa, kullanmadan önce sürücünün 
biçimlendirilmesi gerekir. 

* SATA 6Gbit / s, SATA 3Gbit / s ile geriye doğru uyumludur. Bununla birlikte, 
bir SATA 6Gbit / s cihazını bir SATA 3Gbit / s bağlantısına bağlamak, 
performansın düşmesine neden olur.
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PENCERELERDE SSD OLUŞTURMA 
Ürünü yeniden biçimlendirmek, Üründe depolanan tüm verilerin 
kaybolmasına veya bozulmasına neden olabilir. Yeniden 
biçimlendirmeden önce Ürünün gerekli veri veya dosyaları içermediğinden 
emin olun. 

Windows 8.1 ve Windows 10 için: 
“Windows key + X” kısayol tuşunu girin. “Disk Yönetimi” ni seçin. 

Windows 7 için: 
Windows Başlat Düğmesine tıklayın, “Bilgisayar” a sağ tıklayın ve “Yönet” i 
seçin. “Bilgisayar Yönetimi” penceresi açılacaktır. 

l Soldaki menüden (“Depolama” altında) “Disk Yönetimi” seçeneğini 
seçin. Not: Bir açılır pencere belirirse, diski başlatmanızı ister. "Tamam" 
ı tıklayın Yeni “ayrılmamış” diski sağ tıklayın, ardından “Yeni Basit Birim” 
seçeneğini seçin ve ekranda izleyin 

l Talimatlar. Not: Varsayılan Basit Ses Düzeyi ayarlarında değişiklik 
yapılması gerekmez 

l İstendiğinde “Son” düğmesini tıklayın. 

l SSD şimdi biçimlendirilmiş ve işletim sistemi kurulumu için hazır.
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Bir Gigabayt (1 GB), 109 = 1.000.000.000 bayt ve Bir Terabayt (1 TB), 1010

= 1.000.000.000.000 bayt anlamına gelir. ve 1TB = 240 = 

1,099,511,627,776 bayt ve bu nedenle daha az depolama kapasitesi 

gösterir. Kullanılabilir depolama kapasitesi (çeşitli medya dosyalarının 

örnekleri dahil) dosya boyutu, biçimlendirme, ayarlar, yazılım ve işletim 

sistemi ve diğer faktörlere bağlı olarak değişecektir.
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