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• NÃO instale softwares de recuperação no volume que você está tentando recuperar.

• NÃO grave dados recuperados nem outros dados no volume do qual você está 
tentando recuperar dados.

• NÃO deixe que ninguém use o volume que você está tentando recuperar. Desconecte 
o dispositivo (desmonte). Você ainda pode usar o software de recuperação nele.

• NÃO trabalhe com a única cópia dos seus dados/volume/arquivo VMDK. Sempre 
faça backup/imagem e mantenha-o com segurança, caso ocorra algum problema 
no futuro.

• NÃO reinicialize nem reformate o volume que está com problema. Isso não recuperará 
os dados, e poderá até aumentar a gravidade da perda.

• NÃO recompile o sistema RAID que está com problema, a menos que tenha backup 
ou imagens de todos os discos, na possibilidade de ocorrerem outros problemas.

• NÃO force os discos do sistema RAID online até gravar uma imagem de todos eles, 
caso ocorra algum problema no futuro.

• NÃO siga todos os conselhos dos técnicos de assistência dos sistemas de armaze-
namento sem questioná-los. O objetivo deles é colocar o sistema de hardware  
de volta online, não preservar os seus arquivos.

• NÃO tente consertar um disco rígido você mesmo. Discos rígidos são dispositivos 
muito complexos e sensíveis; hoje em dia, nem mesmo uma simples troca de PCB 
funciona mais.

Estamos aqui para ajudá-lo

Para obter serviços de recuperação de dados de especialistas em armazenamento, ligue 
para 31 (0)20 6556 485 ou acesse o nosso site www.seagatedatarecovery.com.
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