i-STORER - uTools

Használati utasítás iPhone és iPad készülékekhez
A termék jellemzői

File kompatibilitás

Support System

•
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File: txt, doc, ppt, xls, xlsx, pdf
• Zene: mp3, wma, wav, m4a, aac, m4r, ogg
• Videó: mov, mpg, swf, vob, wmv, rmvb, avi, mp4, mkv, flv, 3gp, rm
• Kép: jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, itff
• Tömörített file: zip, rar, 7z, tar, cab

•
•
•
•
•

Támogatja a zene és videó lejátszást
Támogatja a dokumentumok és fotók böngészését
Fájlkezelés (másolás, beillesztés, törlés, mappa létrehozás)
Dokumentumok és kontaktok biztonsági mentése
Wi-Fi átvitel, adatok szinkronizálása, fájlok kezelése hálózaton keresztül
Fájlok titkosítása, dekódolása
Fájlok, mappák tömörítése, kibontása
Egyedi nyitóképernyő beállítási lehetőség (mappák, elnevezések, funkciók)

Alkalmazás telepítése

iOS 8/9/10
Windows XP/7/8/10
Android 5.1 and above
Mac OS 9.x and above
Linux 2.3.x and above

Fájlok böngészése
Ha még nem nem volt telepítve a uTools alkalmazás,
az IOS fel fogja ajánlani a telepítés lehetőségét, miután
csatlakoztatta az eszközt. Kattintson az "App Store" lehetőségre a telepítéshez, vagy scannelje be a QR kódot.

Kattintson Külső tárolóhely „External Storage” gombra. Itt láthatja az iStorerre másolt fájlokat.
Kattintson az Belső tárolóhely „Internal Storage” gombra. Itt
láthatja az iStorerről az Iphonera/Ipadre másolt fájlokat. Figyelem ez a tárhely nem egyenlő az iPhoneon/iPaden tárolt
fotók, videók, zenei fájlok tárhelyével. Azokat a főképernyőn
lévő Fotók, Videók, Zenék ikonokon keresztül éri el (Photo,
Music, Video)

A telepítést követően a felugró ablakokban a helyes
működéshez engedélyeznie kell a hozzáféréseket a fotók-videók mappához és a kamerához.

Kép, Zene, és Video három gyors gomb biztosítja elérésüket.
Miután rákattintott, böngészhet a fájlokban kategóriák szerint
képek, zenék, és videók között.
A nyitóképernyő jobb felső sarkában található fogaskerék
ikonra kattintva számos egyéb beállításhoz fér hozzá például:
nyelvválasztás, nyitóképernyő átalakítása, ujjlenyomat védelem, stb

Fájlok kezelése

Titkosítás/Dekódolás
A felső rész tartalmazza az „Internal és External Storage”
parancsikonokat melyek elérést biztosítanak a belső és
külső tárolóhelyhez. Az ikonos felület tartalmazza a gyors
gombokat. További gombokat is elérhetünk a képernyő
balra vagy jobbra húzásával.

Titkosítás (Encryption): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válassza ki a titkosítani kívánt fájlt vagy
fájlokat> majd kattintson a titkosításra
Dekódolás (Decryption): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válassza a dekódolni kívánt fájlt vagy
fájlokat> majd kattintson a dekódolásra

Válasszon ki másolandó fájlokat. Az ikonok (Photo, Music,
Video) segítségével keresse meg a másolandó fájlt, majd
az Edit gombra kattintva válassza ki őket (Select), majd a
felugró ablakban az External Storage lehetőségre kattintva (iStorer) másolja át a fájlokat (Copy here). Ezt követeően törölheti az eredeti fájlokat az iPhonejáról, iPadjéről és
felszabadíthatja a tárhelyét.

Encryption to: ugyanaz az eljárás de választható célmappával.

A kiválasztott fájlokat másolja át az iStorerre (External
Storage), ahol külön tetszőlegesen mappákba rendezheti
őket. Ha ez megtörtént, akkor az iStorerre másolt fájlokkal számos egyéb dolgot tehet. Kiválasztva az adott fájlt,
vagy fájlokat (Edit-Select), a More lehetőségre kattintva
tömörítheti, titkosíthatja, átnevezheti őket.

Tömörítés/Kicsomagolás

Wifi hálózat
Tömörítés (Zip): Kattintson a szerkesztésre a böngészési
felületen > válasszon ki egy vagy több fájlt > majd kattintson a tömörítésre

A wifi hálózat segít a fájlok közvetlen cseréjében az iPhone/iPad/Smart TV és PC/Mac gépeken vezeték nélküli
hálózaton keresztül.
Húzza el a gyors gombok menüjét balra és meg fog jelenni a wifi hálózat jele.

Kicsomagolás (Unzip): Kattintson a szerkesztésre a böngészési felületen > válasszon ki egy vagy több tömörített
fájlt > majd kattintson a kicsomagolásra.

Használja a böngészőt a PC/Mac/Smart TV eszközén és
írja be a telefonja képernyőjén megjelenő IP címet hogy
csatlakozni tudjon a termékhez. A böngészőben ezután
könnyedén tud letölteni, feltölteni, törölni, áthelyezni
fájlokat a termékről.

Tömörítés/Kicsomagolás (Zip to/Unzip to): ugyanaz az
eljárás de választható célmappával.

Biztonsági mentés

Egyéb beállítások
Ha biztonsági mentést kíván létrehozni használja a Backup
menüpontot > majd válassza ki
a menteni kívánt tartalmat.
Biztonsági mentést csinálhat az összes a telefonjában tárolt kontaktról a Contact ikonra kattintva.
Amennyiben a telefonja memóriája megsérül, úgy az iStorer-re eltárolt biztonsági információkat, vagy mentett kontaktokat a Recovery lehetőségre kattintva ismét telepítheti
a telefonjára.

Ebben a funkcióban a telefonjának, iPadjének csatlakoznia kell wifi hálózathoz. Ugyan ezen a hálózaton kell rajta
lennie a PC/Mac/Smart TV-nek is. Figyelem: nem minden
Smart TV alkalmas hálózaton keresztüli fájlcserére, vagy
lejátszásra. Erről a TV-hez kapott használati utasításban
tájékozódhat.
A nyitóképernyő jobb felső sarkában található fogaskerék
ikonra kattintva számos egyéb beállításhoz fér hozzá például: nyelvválasztás, nyitóképernyő átalakítása, ujjlenyomat védelem, stb...
Nyelv beállítás: Válassza ki a nyelvet, ami jelenleg támogatja az angolt, egyszerűsített kínait, tradicionális kínait
és japánt.
Egyediesített főképernyő: Adjon hozzá vagy töröljön a
főképernyőn lévő gyors gombok közül, vagy változtassa
meg azok helyeit.
Biztonsági mentés: Válassza ki a névjegyeket, amiket
menteni kíván.
Jelszó beállítás: Jelszó megváltoztatása a titkosításhoz.

