i-STORER - Y Disk

Használati utasítás iPhone és iPad készülékekhez
A termék jellemzői

File kompatibilitás

Support System

•
•
•
•
•
•

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
Fájlok titkosítása, dekódolása
Fájlok, mappák tömörítése, kibontása

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 Y Disk alkalmazás
akkor a qr kód segítségével tegye meg vagy az app store
-ból az alkalmazás nevének begépelésével töltse le azt.

Kattintson az „USB” feliratra. Itt láthatja az iStoreren tárolt fájlokat.

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

Kép, Zene, Dokumentum és Video gombokra kattintva böngészhet a fájlokban kategóriák szerint.

Kattintson az „Internal” gombra. Itt láthatja a telefonján tárolt fájlokat.

A nyitóképernyő jobb alsó sarkában található fogaskerék ikonra kattintva összegzést
láthat a tárolt fájlokról valamint hozzáfér az applikáció verziószámához.

Videók és zenék lejátszása iStoreren keresztül

Fájlok kezelése

Az iStoreren tárolt zenék videók lejátszása az Y Disk alkalmazás lejátszójával történik. Lehetőség van a lejátszott videókhoz feliratot is adni. Az internetről letöltött „subtitle” fájlokat először mentsük az iStorerre, majd a videó elindításakor a
lejátszón megjelenő bal alsó sorban megjelenő ikonra kattintva hozzá adhatjuk a
videóhoz ezt a fájlt.

A fejléc tartalmazza az „Internal és az „USB”
parancsikonokat melyek elérést biztosítanak a belső és
külső tárolóhelyhez.
Válasszon ki másolandó fájlokat. Az adott kategórián
belül (Photos, Videos, Music, Document) a jobb felső
sarokban lévő „hamburger” ikonra kattintva válassza a
„select” lehetőséget majd jelölje ki a másolandó fájlokat.
A kiválasztott fájlokat az alul megjelenő 3 ikonnal
másolhatja, megoszthatja vagy törölheti.

Egyéb beállítások

Biztonsági mentés
A nyitóképernyő jobb alsó sarkában található fogaskerék
ikonra kattintva egyéb beállításhoz fér hozzá.
Jelszó beállítás, applikáció frissítés stb...

Videók és fotók készítése közvetlenül az iStorerre
Lehetősége van közvetlenül képet és videót rögzíteni az iStorerre. Válassza az
applikáción belül a bal felső sarokban lévő „fényképezőgép” ikont. Az elkészített
felvétel közvetlenül az iStoreren kerül mentésre.

Ha biztonsági mentést kíván létrehozni használja a Backup menüpontot > majd
válassza ki, hogy mit szeretne tenni. Lehetősége van elmenteni a kontaktjait,
helyreállítani ezeket vagy az összes fotóját egy gombnyomással exportálni.

Fájlok másolása az iStorerről
Az iStorerre mentett fájlokat nemcsak iPhone és iPad eszközökön
nyithatjuk meg, hanem lehetőségünk van Android telefonokon,
Windows-on vagy OSX-en való megnyitásra is.
A 3.0-ás USB segítségével csatlakoztathatjuk USB porthoz.
A micro-USB port eléréséhez az USB csatlakozót a képen látható
módon nyissuk fel.
Az Android-os telefonok az iStorert „Külső tárhelyként” azonosítják.

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság: A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem
szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása.
Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla
bemutatásával lehetséges!

