Trikrat hitrejši računalnik
v samo petih korakih

V tem priročniku vas bomo poučili, kako na razmeroma
enostaven način pohitrite vaš računalnik ali prenosnik, ki se
bo lahko kosal tudi z najhitrejšimi računalniki svojega
razreda.
S tem boste privarčevali ogromno denarja, saj nakup
novega računalnika ne bo več potreben.
Za izvedbo nadgradnje potrebujete SSD disk in USB-SATA
adapter.
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Namestitev programa
Iz spodnjih povezav naložite in
namestite Macrium Reflect Free,
program za kloniranje diska.
64-bitna verzija http://pocenipc.com/media/v6.1.1311_reflect_
setup_free_x64.exe

32-bitna verzija http://pocenipc.com/media/v6.1.1311_reflect_
setup_free_x86.exe
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Priključitev diska
S pomočjo USB-SATA adapterja,
priključite SSD disk na računalnik
ali prenosnik
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Zagon aplikacije za
kloniranje diska
Zaženite aplikaacijo Macrium
Reflect Free in izberite Clone this
disk.

4
Kloniranje diska
Z miško potegnite particije iz diska
iz katerega delate klon na SSD
disk. Particije lahko po potrebi
povečate ali zmanjšate s klikom
na Cloned Partition Properties
gumb. Na koncu kliknemo še na
Next in Finish.
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Premestitev diska
Po končanem kloniranju, moramo
SSD disk vgraditi v računalnik ali
prenosnik. Pri delu moramo biti
potrpežljivi in natančni, da ne
zgubimo ali zlomimo določenega
dela, kar še posebej velja pri
prenosnikih
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Nimate časa ali znanja za tovrstno početje?
PoceniPC.com je za vas pripravil posebno akcijo, kjer vam celotno
nadgradnjo uredijo namesto vas. Cena nadgradnje
 z 120GB SSD diskom je 79€,
 z 240GB SSD diskom je 109€.
Kot veste, v večini prenosnikov ni prostora za dva diska. Velikokrat pa
dodaten HDD (500GB/1000GB) še kako pride prav za shranjevanje
podatkov. Na srečo obstaja rešitev! Pri PoceniPC.com si pomagajo s
posebnim adapterjem, s katerim priključijo disk namesto DVD enote. Tako
na račun DVD enote, ki se počasi poslavlja iz sveta računalništva,
pridobite dodaten prostor za vaše dragocene podatke. Cena
nadgradnje z adapterjem
 z 120GB SSD diskom je 89€,
 z 240GB SSD diskom je 119€.

Cena vključuje prevzem naprave na vašem naslovu in dostavo
nazaj na vaš naslov. Pokličite ali pišite za več informacij.
Pomnite: SSD disk pohitri vaš računalnik do 300 odstotkov. Za
nadgradnjo niso primerni računalniki in prenosniki starejši od
10 let.
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