
 
 
 
 
 
 
Varen pomnilniški ključ USB iStorage datAshur SSD 

Kratka navodila 
 
 
 
Opomba za baterijo: 
Varen pomnilniški ključ USB iStorage datAshur SSD ima vgrajeno baterijo, katero je priporočeno ob 
prvi uporabi pustiti v delujočem vhodu USB za 80 minut. Baterija se samodejno polni. 
 
Prva uporaba: 
1. Pritisnemo rdečo tipko za zaklepanje. Modra in zelena lučka sta prižgani. 
2. Istočasno pritisnemo gumb za odklepanje in 9. Modra lučka je prižgana medtem ko zelena utripa. 
3. Vnesemo skrbniški PIN, ki mora ustrezati zahtevam (zahteve so naštete spodaj) in pritisnemo 
zeleno tipko za odklepanje. 
4. Ponovno vnesemo skrbniški PIN in pritisnemo na zeleno tipko za odklepanje. 
5. Sedaj smo v skrbniškem načinu, kjer lahko dodamo uporabniški PIN. 
6. Za izhod iz skrbniškega načina, pritisnemo na rdečo tipko za zaklep. 
 
Zahteve za PIN: 
1. PIN more vsebovati od 7 do 16 številk. 
2. PIN ne sme vsebovati samo naraščujoče ali padajoče številke (npr. 123456789 ali 987654321). 
3. PIN ne sme vsebovati samo eno ponavljajočo številko (npr. 111111111). 
 
Odklepanje ključa: 
1. Pritisnemo zeleno tipko za odklepanje. 
2. Vnesemo skrbniški ali uporabniški PIN in pritisnemo na zeleno tipko za odklepanje. 
3. Ključ vstavimo v vhod USB. 
 
Zaklepanje ključa: 
Ključ se zaklene samodejno, ko ga iztaknemo iz vhoda USB, drugače pa se lahko zaklene tudi s 
pritiskom na rdečo tipko za zaklep. Če se podatki še prenašajo in želimo ključ zakleniti s pritiskom 
na rdečo tipko za zaklep, se bo ključ zaklenil šele po uspešnem prenosu podatkov. Ista tipka je na 
voljo tudi za izhod iz skrbniškega načina. 
 
Dodajanje novega uporabniškega PINa: 
1. Vstopimo v skrbniški način (istočasno držimo zeleno tipko za odklep in 0 pet sekund. Vpišemo 
skrbniški PIN in pritisnemo zeleno tipko za odklep). 
2. Istočasno pritisnemo zeleno tipko za odklep in 1. 
3. Vnesemo uporabniški PIN in pritisnemo na zeleno tipko za odklep. PIN mora ustrezati zahtevam 
(zahteve so naštete zgoraj). 
4. Ponovno vnesemo uporabniški PIN in pritisnemo zeleno tipko za odklep. Če PINa nista enaka, bo 
rdeča lučka utripala (v tem primeru ponovite korake od 3. točke) 


