
  

 

QUAZAR I-STORER  

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

A Quazar i-Storer olyan külső adattároló, melyet használhatunk minden olyan iOS 

eszközzel, amely rendelkezik USB Lightning csatlakozóval. A Quazar i-Storer 

segítségével a csatlakoztatott eszközön található adatokat importálhatjuk, 

exportálhatjuk, megoszthatjuk, lejátszhatjuk. A lementett adatokat internet, vagy 

aktivált mobil adatforgalom nélkül, közvetlenül átvihetjük Mac-re, vagy PC-re, de akár 

Androidos eszközökre is. 

Az eszköz minden iOS-t futtató, lightning csatlakozóval ellátott Apple eszközzel 

kompatibilis: iPhone5s / iPhone5C / iPad4 / iPad Air / iPad Mini / iPad Mini2/ iPod 

Touch5 / iPhone6 plus / iPhone7 

QUAZAR I-STORER 

Használat előtt ellenőrizze, hogy a telefonja támogatja-e az angol nyelv használatát. 

Ezt a következő menüpontban tudja megtenni: Beállítások->Általános-> Nyelv és 

régió, amennyiben nem szerepel az angol, mint támogatott nyelv a „Nyelv 

hozzáadása” pont segítségével tudja ezt beállítani. 

Az eszköz használatához szükséges a Mobil Disk alkalmazás letöltése, 

melyhez használhatja a csomagoláson megtalálható QR-kódot vagy letöltheti 

közvetlenül az App-store-ból is ingyenesen. 

 

iOS 

Az i-Storer csatlakoztatása után a letöltött alkalmazás automatikusan megnyílik, 

illetve Ön is megnyithatja. Ezt követően tudja az eszköz használatát megkezdeni. Az 

alkalmazás angol nyelven működik. A kezelőfelület megjelenése után követve 

 alkalmazás menüpontjait és belső ikonjaitazonnal megkezdheti a 

fájlok kezelését.  

Számtalan lehetősége nyílik a másolás, vagy mentés mellett, zene vagy video 

lejátszásra, ujjlenyomat védelemmel való biztonsági megnyitásra stb. 

Exportálás után a Quazar i-Storer USB portját a számítógéphez csatlakoztatva tudja a 

fájlokat átmásolni, szerkeszteni. Az i-Storer kompatibilis Windows és Mac rendszerrel 

is. 

Az i-Storert használhatja a micro USB chip csatlakozón keresztül Android rendszert 

futtató eszközökön is. A csatlakozó az i-Storer normál USB részében található és az 

alábbi képeken látható módon tudja ki és betolni: 

Kihúzáshoz kérjük, hogy illessze a körmét a képen látható mélyedésbe, majd finoman 

húzza kifelé az adaptert. (1.ábra). A csatlakozó visszatoláshoz kérjük, hogy nyomja 

meg finoman a képen látható kis kék műanyag részt, majd tolja befelé a csatlakozót 

(2. ábra). 

 

 

 

 

 

1.ábra    2.ábra 

Amennyiben Androidos eszközön használja az i-Storert úgy a letöltött applikációt 

(MobileDisk) az Androidos eszközön nem lehet és nem is kell futtatnia, ugyanis az 

Androidos eszköz külső USB meghajtóként azonosítja az i-Storert. 

KARBANTARTÁS:  

 

A készülék nem igényel karbantartást.  

A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 

Celsius fok közözött van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális 

működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez 

működési rendellenességet okozhat 

A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől 

távoltartandó! 

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek, illetve ne tegye 

olyan helyekre, ahol vízzel érintkezhet. 

Tisztításához csak egy száraz vászontörlőt használjon. Erősebb szennyeződéseknél a 

tisztító törlőt enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy 

vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát. Nem szabad nedvességnek 

bejutnia a készülék belsejébe! Használat során a tisztítást mellőzze. 

Száraz, portól, napfénytől védett helyen, gyermekektől elzárva tárolandó 

 

GARANCIA 

Rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.   

A nem rendeltetésszerű használatból eredő bárminemű meghibásodásért nem 
vállalunk felelősséget. 
 
TECHNIKAI PARAMÉTEREK: 

Memória: 16 Gb, 32Gb, 64Gb 

Portok: Lightning, 3.0 USB port, micro USB port 

Alapanyag: hengerelt alumínium és plasztik. 

Kompatibilis: iPhone5s / iPhone5C / iPad4 / iPad Air / iPad Mini / iPad Mini2/ iPod 

Touch5 / iPhone6 plus 

Rendszer követelmények:   

Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows 7 
Microsoft Windows 8 
Microsoft Windows 10 
Mac OSX 10.x vagy fejlettebb 
Android 4.3 vagy fejlettebb 
 
File támogatottság:  

Audio: MP3,WMA, AC3.. 
Video: MP4, MOV, MKV, WMV, FLV, RMVB, RM… 
Picture: JPG, BMP, PNG, GIF 
Document: TXT, PDF, PPT, XLS, DOC, WPS… 
 

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! 


