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Não desmonte o SSD

Manuseie o SSD com cuidado

Não toque nos conectores dourados do SSD

NOTA:  Os disposi�vos SATA, como os SSDs, podem consumir mais energia do que alguns computadores 

são capazes de fornecer. Se o SSD não for reconhecido, remova todos os outros disposi�vos USB do seu 

computador, mantendo apenas o SSD conectado. Mantenha estes disposi�vos desconectados até a 

migração de dados estar completa.

www.veteke.com

INSTRUÇÕES DE
SEGURANÇA1



Verifique se o computador está desligado,

o cabo de energia está desconectado

e a bateria foi removida.

Abra o drive do notebook (consulte o manual de 

instruções do seu computador).

Remova os suportes ou adaptadores anexados

ao HDD atual e instale-os no seu novo SSD 

do mesmo modo que estavam com o seu HDD

atual. (Nota: Esta etapa pode não se aplicar

para todo �po de instalação, nem todos os 

discos rígidos de notebook possuem suportes 

ou adaptadores adicionais.)

1.

2.

3.
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Alinhe os pinos de conexão no seu SSD com o

pinos de conexão SATA no compar�mento da 

unidade e coloque cuidadosamente o SSD no 

compar�mento. (Nota: Cer�fique-se de conectar 

firmemente o pinos de conexão do SSD com os 

pinos de conexão do SATA.)

Subs�tua o compar�mento do drive do notebook.

Subs�tua a bateria e o cabo de energia, em 

seguida, l igue o seu notebook.

4.

5.

6.
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Verifique se o computador está desligado

e o cabo de energia está desconectado.

1.

Na maioria dos desktops, antes de instalar

seu SSD, primeiro você deve instalá-lo no 

adaptador de 3,5 polegadas. Siga as instruções 

do seu adaptador.

5.

Abra o gabinete do desktop.2.

Localize o seu HDD existente.3.

Desconecte o cabo de dados e o cabo de 

energia SATA do HDD existente e

remova a unidade do compar�mento.

4.
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Instale o seu novo SSD no drive do seu desktop

e conecte o cabo de dados e cabo de energia

SATA.

6.

Feche o gabinete do seu computador, conecte e 

l igue-o.

7.

Quando o computador inicializar pela primeira vez,

aparecerá uma tela indicando que o processo de

atualização está completo.

8.
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Se o seu computador tem o drive de

2.5 polegadas, não será necessário 

instalar o adaptador para 3.5 polegadas
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Para tornar a parte não alocada de um disco rígido ú�l, você deve criar um novo volume, 

reconhecido pelo Windows. Você pode criar três �pos de volumes:

COMO USAR O ESPAÇO DA 
UNIDADE NÃO ALOCADA7

Simples - esse disco rígido é o �po que a maioria dos usuários de PC tem no Windows.  
Consiste em espaço de um único de disco. Se você es�ver reduzindo um volume para criar 
uma nova unidade lógica, como uma nova unidade F (ou algo similar), essa será a melhor 
opção.

Estendido - um volume estendido combina dois ou mais volumes não alocados, mesmo em 
discos rígidos �sicos separados, criando assim uma nova unidade. A nova unidade combina 
todo o espaço dos vários volumes não alocados em um único volume.

Distribuído - os volumes distribuídos são usados   para melhorar o desempenho do disco, 
espalhando informações entre vários discos. O resultado é que várias unidades são usadas 
para acessar rapidamente as informações, o que torna todas as operações de disco mais 
rápidas. Você precisa de dois ou mais blocos não alocados de espaço em disco para 
configurar um volume distribuído.
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Para alocar o espaço não alocado como 

um disco rígido u�lizável no Windows, 

siga estas etapas:

Abra o console de Disk Management 

(Gerenciamento de Disco)

Abra o Control Panel  (Painel de Controle)

Abra a janela Administra�ve Tools  (Ferramentas Administra�vas)

- No Windows 7 ,  escolha System and Security  (Sistema e Segurança) e, em seguida, 

  escolha Administra�ve Tools  (Ferramentas Administra�vas)

- No Windows Vista ,  escolha System and Maintenance  (Sistema e Manutenção) e, em 

  seguida, escolha Administra�ve Tools  (Ferramentas Administra�vas)

- No Windows XP ,  abra o ícone Administra�ve Tools  (Ferramentas Administra�vas)

1.

1.1.

1.2.
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Se você es�ver usando o novo volume para 

instalar outro sistema operacional no PC, 

não crie outro volume no Windows. Basta 

deixar o volume não alocado e deixar que 

o programa de instalação do outro sistema 

operacional faça sua parte com a unidade.
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Abra o ícone Computer Management  (Gerenciamento do Computador)

No Windows Vista ,  cl ique em Con�nue (Con�nuar) ou digite a senha do administrador 

1.3.
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Escolha o Disk Management  (Gerenciamento de Disco)

Clique com o botão direito do mouse no volume não alocado

Escolha New Simple Volume  (Novo Volume Simples) no menu de atalho

O novo assistente de volume simples é exibido

Clique no botão Next (Próximo)

Defina o tamanho do novo volume usando a caixa de texto Simple Volume Size  (Tamanho 

do Volume Simples) em MB

O tamanho já está predefinido para igualar toda a capacidade do disco, o que é 

recomendado. Se você precisar configurá-lo para um tamanho menor, faça isso. O espaço 

restante na unidade con�nua não sendo alocado

1.4.

2.

3.

4.

5.
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Clique no botão Next (Próximo)

O Windows permite que você atribua uma letra à unidade ou pode montá-la em um 

volume NTFS como uma pasta. Você também poderá não fazer nenhum dos dois, 

dependendo de como você preenche o assistente

(Opcional)  Escolha uma letra para o novo volume

De preferência use a letra que é fornecida

Clique no botão Next (Próximo)

Cer�fique-se de que a opção Format This Volume  (Formatar este volume) com Following

Se�ngs  (Configurações) seja escolhida

Assegure-se de que o formato NTFS seja escolhido

6.

7.

8.

9.

10.
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Clique no botão Next (Próximo)

Clique no botão Finish (Concluir/Finalizar) para criar o novo volume

O Windows prepara o disco formatando-o, colocando tracks (faixas ou espaços) para os 

arquivos. O tempo gasto para concluir a operação depende do tamanho do volume. 

Discos maiores levam mais tempo para serem formatados

A exibição no Disk Management  (Console de Gerenciamento) de disco mostra a unidade 

sendo formatada; você pode acompanhar seu progresso na coluna Status no topo da 

janela. A unidade não receberá sua nova letra até que esteja formatada

11.

12.
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Quando a operação es�ver concluída, você pode fechar o console Disk Management 

(Gerenciamento de Disco)

13.

A unidade de disco recém-criada aparece na tela do computador. E já estará imediatamente 

disponível para uso.

O novo volume pode ter menos capacidade do que o previsto. Os bytes ausentes são de 

sobrecarga, usados   pelo processo de formatação.


