
DISKETISEADME KASUTUSJUHEND 
 
 
 
Enne disketiseadme installeerimist tutvuge  käesole va juhendiga! 
 

1. Kui diskettseade on viibinud pikka aega külmas siis enne disketiseadme 
kasutamist varuge aega, et disketi temperatuur tõuseks toatemperatuuriga 
samale tasemele 

2. Enne disketiseadme installeerimist eemaldage arvuti vooluvõrgust.  
 

3. Enne kõvaketta või teiste arvuti detailidega kokku puutumist maandage 
ennast puudutades korraks näiteks radiaatori või arvuti korpust, staatiline 
elekter võib jäädavalt rikkuda teie arvuti detailid. Staatilisest elektrist 
põhjustatud arvutirikete vähendamiseks püüdke vältida arvutidetailide 
installeerimisel sünteetiliste materjalist riiete kandmist. 

4. Installeerimisel jälgige järgnevaid punkte:  
• Ärge puudutage disketiseadme mikroskeemi! 
•  Ärge asetage disketiseadet ega disketti magnetvälja ega jätke neid 

päikese kätte!  
• Ärge laske disketiseadmel kukkuda, ärge põrutage disketiseadet!  
• Ärge avage disketiseadet!  
• Hoidke flopiseadet ainult külgedelt!  

 
5. Paigaldage disketiseade vabasse flopiseadme pessa ( või vana 

disketiseadme pesasse kui vahetate disketiseadet) , vajadusel eemaldage 
korpusel flopiseadme ette jääv  plekk ja plastikkate. Disketiseade 
kinnitage korpuse külge  4 kruviga, ärge keerake kruvisid  kinni liialt 
tugevalt kuna see võib kahjustada disketiseadet! 

 
6. Ühendage flopiseadme  andmekaabel emaplaadil asuva disketiseadme 

ühenduspesasse ( andmekaabel ühendada, nii et andmekaabli serval 
paiknev punane triip ning emaplaadil asuva disketiseadme ühenduspesa 



esimene pinnkonnektor asuksid  ühel pool). 

 
 

Ühendage andmekaabel disketiseadmega  (andmekaabel ühendada, nii et 
andmekaabli serval paiknev punane triip ning  disketiseadme 
ühenduspesa esimene pinnkonnektor asuksid  ühel pool)  

7. Ühendage disketiseadme toitejuhe. Veenduge, et ühendate seda õiget 
pidi, punane juhe jääb üldjuhul andmekaabli poole. Ärge kasutage liigset 
jõudu tundes, et peate ühendamiseks kasutama liigselt jõudu veenduge, 
et ühendate voolu kaablit õiget pidi! 

8. Ühendage arvuti toide ja lülitage arvuti sisse. Vajadusel tehke vajalikud 
seadistused  BIOS seadetes. 

9. Kui arvuti ei tunne ära disketiseadet, kontrollige toitekaablit, andmekaablit 
ja BIOS’i seadeid. 

 
USB FLOPISEADME INSTALLEERIMINE 
 
 
1. Veenduge, et teie arvuti ja operatsiooni süsteem vastab disketiseadme 

miinimumnõuetele! 
 
2. USB disketiseadeseadme installeerimiseks ühendage USB kaabel 

vabasse USB porti. Arvuti leiab USB disketiseadme ( kasutades 
operatsioonisüsteemi Windows 98 , võib olla vajalik draiverite 
installeerimine ) Peale installatsiooni on seade valmis kasutamiseks. 

 
3. Enne disketiseadme USB pordist lahti ühendamist on soovitatav kasutada 

„Safe Removal“ protseduuri. Selleks klikkike 
„safe removal“ ikooni, ekraanil avaneb    
“Unplug or Eject Hardware” aken, millest valite 
seadme, mida soovite lahti ühendada ja   
vajutate nuppu “STOP”, peale klikkimist võite 
disketiseadme  USB pordist lahti ühendada.  

 



4. Ärge eemaldage USB mälupulka arvutist, kui toimub info salvestamine või 
lugemine, sellega võite rikkuda mälupulga ning kaotada info. Vastasel 
juhul võib osa informatsioonist kaduma minna. 
 

5. Ärge sisestage disketiseadmesse väliste vigastustega, tolmuseid või 
niiskeid diskette! 

 
6. Kui disketile kirjutamine ei õnnestu, kontrollige ega disketil ei ole peal 

kirjutamiskaitset. Kui probleem ei lahena siis esmalt kontrollige ühendust 
arvuti ja USB mälupulga vahel, kui arvuti siiski ei leia USB mälupulka siis 
kontrollige ( näiteks USB hiirega ), kas arvuti USB port edastab signaali, 
kui ei, siis kontrollige kas teie arvutil on BIOS’est USB seadistus 
aktiveeritud.  

 
 


