Prenosni disk iStorage diskGenie

Navodila za začetek uporabe
Prenosni disk iStorage diskGenie je formatiran v datotečni sistem NTFS za Windows in je
pripravljen za uporabo v tem operacijskem sistemu. Za uporabo na operacijskih sistemih Mac je
potrebno prenosni disk formatirati v datotečni sistem združljiv z Mac po navodilih na drugi strani.
Prenosni disk iStorage diskGenie je za uporabo potrebno priključiti v napajan priključek USB,
prek vgrajene tipkovnice vnesti privzeto kodo PIN 123456 in pritisniti . Svetleča dioda (LED)
bo prešla iz RDEČE v ZELENO, kar pomeni da je disk odklenjen in pripravljen za uporabo.
Sprememba skrbniške kode PIN pred prvo uporabo
Pred prvo uporabo spremenite privzeto skrbniško kodo PIN 123456 v skrbniško kodo PIN, ki bo
znana le vam in si jo boste dobro zapomnili.
Spremembo skrbniške kode PIN izvedete po sledečih navodilih:
1. Za vstop v skrbniški način priključite prenosni disk v priključek USB in počakajte, da
svetleča dioda zasveti RDEČE.
2. Pritisnite in držite 0 +

5 sekund, dokler svetleča dioda ne začne utripati RDEČE.

3. Vnesite privzeto skrbniško kodo PIN 123456 in pritisnite
MODRO, kar nakazuje skrbniški način.
4. V tem skrbniškem načinu pritisnite in držite 9 +
MODRO.

. Svetleča dioda bo zasvetila

dokler svetleča dioda ne prične utripati

5. Vnesite novo skrbniško kodo PIN (najmanj 6-mestno) in pritisnite
primeru uspešnega vnosa 3-krat utripnila ZELENO.

. Svetleča dioda bo v

6. Ponovno vnesite isto novo skrbniško kodo PIN in pritisnite . Svetleča dioda bo zasvetila
2 sekundi ZELENO, kar potrjuje uspešno spremembo skrbniške kode PIN.
7. Za izhod iz skrbniškega načina in za pričetek uporabe prenosnega diska iStorage
diskGenie pritisnite in držite tipko cancel, dokler svetleča dioda ne zasveti RDEČE. Sedaj
vnesite svojo kodo PIN in pritisnite .
Kode PIN naj bodo shranjene na varnem mestu.
Shranjevanje kod PIN v bližini ali skupaj s prenosnim
diskom ni priporočljivo. V primeru izgubljenih ali
pozabljenih kod PIN prenosni disk ni več uporaben.
V primeru pomoči pri uporabi je na voljo obsežen
uporabniški priročnik, ki se nahaja na prenosnem disku
iStorage diskGenie, za prenos pa je na voljo tudi na
www.istorage-uk.com in www.crea-sec.si.
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Uporaba prenosnega diska iStorage diskGenie z Mac OS
Prenosni disk iStorage diskGenie je formatiran z datotečnim sistemom NTFS za Windows. Za
formatiranje prenosnega diska v datotečni sistem združljiv z Mac je potrebno upoštevati ta
navodila.
Odklenite prenosni disk z vnosom privzete kode PIN 123456 in pritiskom (ključavnica).
Po odklenitvi diska odprite Disk Utility iz Applications/Utilities/Disk Utilities.
Za formatiranje prenosnega diska iStorage diskGenie:
1. Izberite iStorage diskGenie iz seznama pogonov. Vsak disk je prikazan s kapaciteto,
imenom proizvajalca in imenom izdelka, kot npr. 232,9 iStorage diskGenie
2. Kliknite zavihek »Erase«.
3. Vnesite ime diska. Privzeto ime je Untitled. Ime diska se bo pojavilo na namizju.
4. Izberite način formatiranja diska. Meni Volume Format izpiše možna formatiranja, ki jih
podpira Mac. Priporočljiv je format »Mac OS Extended (Journaled)«.
5. Kliknite gumb »Erase«. Disk Utility bo disk zbrisal iz seznama pogonov in ga ponovno
namestil na namizje.
Prenosni disk iStorage diskGenie je sedaj formatiran in pripravljen za uporabo. Navodila za
spremembo privzete skrbniške kode PIN so na sprednji strani.

Tehnična podpora
Koristni viri in povezave:
1. Spletne strani iStorage na www.istorage-uk.com (v angleškem jeziku).
2. Elektronska pošta z naslovom support@istorage-uk.com (v angleškem jeziku).
3. Telefonska številka oddelka tehnične podpore +44 20 8537-3435
(v angleškem jeziku, od 8:00 do 17:00 po srednjem greenwiškem času GMT, od
ponedeljka do petka).
Za upravičenost do podpore pri uporabi in za novosti izdelka izpolnite registracijo na
www.istorage-uk.com/registerproduct.php.
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