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Denk eraan dat u uw pincode op een veilige plaats bewaart.

Als u deze verliest of vergeet, is er geen manier om toegang te krijgen tot de schijf.

Als u problemen ondervindt met uw datAshur Personal® schijf, kunt u contact opnemen met onze  
technische dienst op e-mail adres: info@e-quipment.eu, of telefonisch op: +31 (0) 36-5250024.

Gebruikershandleiding
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Copyright © iStorage Limited 2014. Alle rechten voorbehouden.

Windows™ is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
Alle overige genoemde handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectievelijke 
eigenaren.

Het verspreiden van aanzienlijk gewijzigde versies van dit document is verboden zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de houder van het auteursrecht.

Verspreiding van het werk of afgeleide werken in elke standaard (papier) boekvorm voor commerciële 
doeleinden is verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van de houder van het 
auteursrecht.

DOCUMENTATIE WORDT VERSTREKT “ZOALS HET IS” EN ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE 
VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE 
VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKEND, 
WORDEN VERWORPEN, TENZIJ DEZE WETTELIJK NIET GELDIG ZIJN.

iStorage datAshur is ontwikkeld en geproduceerd door 
iStorage Ltd. en is gebaseerd op DataLock® technologie 
onder licentie van ClevX, LLC.

ClevX, LLC
patents 
pending

Alle handelsmerken en merknamen zijn het 
eigendom van hun respectievelijke eigenaren
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Inleiding 
Hartelijk dank voor uw aanschaf van de iStorage datAshur Personal®, een USB-stick bedient door 
middel van een pincode met ingebouwde hardware versleuteling, ontworpen voor dagelijks gebruik.

De datAshur Personal® schijf gebruikt militair niveau AES 256-bits CBC hardware versleuteling, die 
alle opgeslagen gegevens direct codeert. De datAshur Personal® schijf vereist geen software en is 
OS en platform onafhankelijk. 

De datAshur Personal® schijf bevat een oplaadbare batterij waardoor de gebruiker een pincode van 
7 tot 15 cijfers op het geïntegreerde toetsenbord kan invoeren voordat de schijf aan een USB-poort 
gekoppeld wordt. 

Mocht de schijf verloren of gestolen zijn, dan kan de gebruiker er zeker van zijn dat geen enkele 
gegevens die op de datAshur Personal® schijf staan toegankelijk zijn voor onbevoegden.

De datAshur Personal® schijf kan ingesteld worden met zowel een gebruikers als een 
beheerderspincode, waardoor het een ideale oplossing voor bedrijven en overheidsinstanties 
is. Als de datAshur Personal® schijf wordt ontgrendeld met het geïntegreerde toetsenbord en niet 
met een ander toetsenbord, is deze niet kwetsbaar voor software/hardware matige key-loggers of 
geforceerde aanvallen.

Inhoud van verpakking 
• datAshur Personal® USB-stick 
• Snelstartgids
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1. Schema 

2. LED lampjes en hun acties 

Als alle LED lampjes uit zijn, is de datAshur Personal® 
vergrendeld en beveiligd.

Knippert Schijf is vergrendeld en beveiligd

Knippert
Schijf is ontgrendeld in  
Gebruikersmodus

Constant aan
Er is geen gebruikerspincode 
geconfigureerd 

Tweemaal 
knipperen

Schijf is ontgrendeld in  
Beheerdersmodus

Knipperen 
samen

Accepteren van de gebruikerspincode 
bij aanmaken of wijzigen

Constant aan
Schijf is aangesloten op een  
USB-poort 

Tweemaal 
knipperen

Accepteren van de beheerderspincode 
bij aanmaken of wijzigen

Constant aan
Schijf is verbonden aan een computer  
en is inactief

Samen 
branden

Accepteren van de nieuwe pincode

Knippert Gegevens uitwisseling met de computer
Om en om 
knipperen

Fout

3. Levering aan de klant 
• datAshur Personal® wordt geleverd met een standaard  

gebruikerspincode van 1-1-2-2-3-3-4-4
• Oplaadbare batterij is geplaatst en opgeladen 
• Beheerderspincode is niet ingesteld

Vergrendel LED lamp Stand-by als de schijf vergrendeld is.
Ontgrendel LED lamp Bij knipperen is de schijf ontgrendeld.

Toetsenbord

SLEUTEL knop  Gebruikt om de schijf te activeren en pincodes 
in te voeren.

BLAUWE LED lamp  Constant aan:  de schijf is verbonden met de 
computer.

 Knipperen: bezig met gegevens uitwisseling.
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4. De gebruikerspincode wijzigen 
Pincode eisen:
• Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
• Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
• Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)
• De schijf mag NIET worden aangesloten op een computer

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Druk op de SLEUTEL knop. Knipperen samen.

Voer uw gebruikerspincode in om de schijf te 
ontgrendelen (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) 
en druk op de SLEUTEL knop.

Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden.

Knippert om aan te geven dat de pincode correct 
ingevoerd is.

Houdt de SLEUTEL knop voor 3 seconden 
ingedrukt.

Lichten samen op.

Terwijl  branden, toets de nieuwe 
gebruikerspincode in en druk op de SLEUTEL 
knop.

Knipperen samen.

Voer de nieuwe gebruikerspincode opnieuw in 
en druk op de SLEUTEL knop. 

Lichten samen op en vervolgens zal  alleen gaan 
knipperen.

Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.
N.B.

 
Knippert om aan te geven dat beide pincodes 
overeenkomen. 
Knipperen om en om, om aan te geven dat de 
pincode niet correct is ingevoerd.

5. Maken van een nieuwe gebruikerspincode 
als alle cryptografische parameters zijn gereset

Alle cryptografische parameters (inclusief gebruikerspincode en beheerderspincode) worden 
verwijderd nadat de hack detectie is geactiveerd door 10 opeenvolgende mislukte pogingen om te 
ontgrendelen of wanneer de schijf handmatig is gereset (zie hoofdstuk 12).

Deze toestand is duidelijk aangegeven doordat het RODE LED lampje brandt. Het zal noodzakelijk zijn 
om een nieuwe gebruikerspincode in te stellen door deze instructies te volgen.

Zodra de gebruikerspincode is gedefinieerd, wordt er een nieuwe coderingssleutel gegenereerd met 
behulp van de ingebouwde willekeurige nummer generator.

Opmerking:  Indien er een fout gemaakt is bij het vastleggen van een nieuwe pincode of de 
procedure is niet voltooid, dan zal de schijf de oude pincode behouden.



#7www.e-quipment.eu

iStorage datAshur Personal ® Gebruikershandleiding – v 31

Pincode eisen:
• Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
• Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
• Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)
• De schijf mag NIET worden aangesloten op een computer

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Houdt de SLEUTEL knop voor 3 seconden 
ingedrukt.

Lichten samen op.

Terwijl  branden, toets de nieuwe 
gebruikerspincode in en druk op de SLEUTEL 
knop.

Knipperen samen.

Voer de nieuwe gebruikerspincode opnieuw in 
en druk op de SLEUTEL knop. 

Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden.

Knippert om aan te geven dat de pincode correct 
ingevoerd is.

Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.

Blijft constant branden.

Knipperen om en om, om aan te geven dat de 
pincode niet correct is ingevoerd.

Een gebruikerspincode kan alleen worden aangemaakt als het RODE LED lampje constant 
brandt (datAshur Personal® reset) of worden gewijzigd als het GROENE LED lampje knippert 
(datAshur Personal® ontgrendeld).

Er kunnen geen gebruikers- of beheerderspincodes worden  
aangemaakt terwijl de schijf is aangesloten op een computer.

Opmerking:  Op dit punt is het nodig om de schijf te formatteren, omdat alle voorgaande 
gegevens versleuteld zijn met de voorgaande coderings sleutel  
(dit is inclusief de bestands locatie tabel).
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6. Ontgrendelen van de schijf met de gebruikerspincode 
Alle gegevens die op de schijf gezet worden, zullen direct hardware matig gecodeerd worden volgens 
de AES 256-bits CBC specificatie. Om toegang te krijgen, moet u eerst de schijf ontgrendelen. Een 
vergrendelde schijf is niet toegankelijk door de computer.

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Druk op de SLEUTEL knop. Knipperen samen.

Voer uw gebruikerspincode in om de schijf te 
ontgrendelen (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4) 
en druk op de SLEUTEL knop.

Lichten samen op voor ongeveer 4 seconden.

Knippert om aan te geven dat de pincode correct 
ingevoerd is.

Houd er rekening mee dat er op dit moment het 
volgende gebeurt:

Knippert om aan te geven dat de pincode correct 
ingevoerd is.

Knippert om aan te geven dat de pincode niet 
correct is ingevoerd.

Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.
Blijft constant branden.

Knipperen om en om.

7. Vergrendelen van de stick 
De datAshur Personal® wordt automatisch vergrendeld wanneer deze losgekoppeld wordt van de 
computer of als de voeding naar de USB-poort is uitgeschakeld. 

8. Maken van een beheerderspincode 
Pincode eisen:
• Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
• Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
• Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)
• De schijf mag NIET worden aangesloten op een computer

Als een gebruikerspincode al bestaat, dan moet de datAshur Personal® worden ontgrendeld met de 
gebruikerspincode. Als de schijf zich in de reset modus bevindt (RODE LED lampje brandt constant), 
kan er te allen tijde een beheerderspincode worden aangebracht.

Opmerking:  Na het ontgrendelen, knippert het GROENE LED lampje gedurende 
30 seconden, in die tijd dient de schijf te worden aangesloten op een  
USB-poort. 
Als er geen verbinding wordt gedetecteerd binnen 30 seconden, zal de schijf 
zichzelf vergrendelen.
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De volgende tabel toont de mogelijke acties wanneer de schijf in verschillende modus verkeerd:

GEBRUIKERS
PINCODE

BEHEERDERS
PINCODE

MOGELIJKE ACTIES

NIET 
INGESTELD

NIET 
INGESTELD

Mogelijk om de gebruikers- of beheerderspincode in te stellen

Geen toegang tot de schijf totdat de gebruikers- of beheerderspincode is ingesteld

INGESTELD
NIET 

INGESTELD

Mogelijk om de pincode te wijzigen wanneer er ontgrendeld is als gebruiker

Mogelijk om de beheerderspincode in te stellen wanneer er ontgrendeld is met de 
gebruikerspincode

Mogelijk om bij de gegevens te komen wanneer er ontgrendeld is als gebruiker

NIET 
INGESTELD

INGESTELD

Mogelijk om de gebruikerspincode in te stellen wanneer de schijf is vergrendeld

Mogelijk om de schijf te ontgrendelen met de beheerderspincode

Mogelijk om de beheerderspincode te wijzigen wanneer er ontgrendeld is als 
beheerder

Mogelijk om beheerders opdrachten uit te voeren

INGESTELD INGESTELD

Mogelijk om de schijf te ontgrendelen met de gebruikers of beheerderspincode

Mogelijk om de gebruikerspincode te wijzigen wanneer er ontgrendeld is als 
gebruiker

Mogelijk om de beheerderspincode te wijzigen wanneer er ontgrendeld is als 
beheerder

De schijf moet ontgrendeld worden in gebruikersmodus om door te kunnen gaan met het configureren 
van een beheerderspincode. Via onderstaande instructies kan dit gedaan worden:

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Druk tweemaal op de SLEUTEL knop, houdt 
hierbij de tweede maal de knop 3 seconden 
ingedrukt.

Knipperen samen een enkele maal, om vervolgens 
te blijven branden.

Voer uw nieuwe beheerderspincode in  
en druk op de SLEUTEL knop.

Knipperen samen om aan te geven dat de pincode 
correct ingevoerd is.

Knipperen om en om, om aan te geven dat de 
pincode niet correct is ingevoerd.

Voer de nieuwe beheerderspincode opnieuw in 
en druk op de SLEUTEL knop. 

Lichten samen op voor ongeveer 2 seconden.

Knippert om aan te geven dat de pincode correct 
ingevoerd is.

Houd er rekening mee dat er op dit moment het 
volgende gebeurt:

Knippert om aan te geven dat beide pincodes 
overeenkomen. 
Knipperen om en om, om aan te geven dat de 
pincode niet correct is ingevoerd.

Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.
Blijft constant branden.

Licht op en gaat knipperen.

Opmerking:  Dubbel knipperen geeft aan dat de schijf vergrendeld is in beheerdersmodus.  
Enkele knipperen geeft aan dat de schijf vergrendeld is in gebruikersmodus.
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Figuur 1 toont het verschil aan tussen de knipperende kenmerken van het GROENE LED lampje 
wanneer de schijf geopend is in gebruikersmodus (boven) en beheerdersmodus (onder).

Figuur 2 toont het verschil aan tussen het drukken op de SLEUTEL knop om de gebruikerspincode  
en de beheerderspincode in te stellen.

9. Ontgrendelen met de beheerderspincode 

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Druk tweemaal achter elkaar op de SLEUTEL 
knop. (Vergelijkbaar met een muis dubbelklik)

Knipperen samen tweemaal. 
(zie figuur 1 hierboven)

Voer de beheerderspincode in. 

Druk op de SLEUTEL knop. 

Lichten samen op als de zelf-tests worden 
uitgevoerd.

Knippert tweemaal om aan te geven dat de pincode 
correct ingevoerd is.

Knippert om aan te geven dat de pincode niet 
correct is ingevoerd.

Opmerking:  Na het ontgrendelen, knippert het GROENE LED lampje gedurende 
30 seconden, in die tijd dient de schijf te worden aangesloten op een  
USB-poort. 
Als er geen verbinding wordt gedetecteerd binnen 30 seconden, zal de schijf 
zichzelf vergrendelen.

Gebruiker

Gebruiker

Enkel  
knipperen

Beheerder

Beheerder

Dubbel  
knipperen

Figuur 1: Modus indicatie

Figuur 2: Toets gebruik voor modusselectie
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10. Wijzigen van de beheerderspincode 
Pincode eisen:
• Moet tussen de 7 en 15 cijfers lang zijn
• Mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
• Mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7), (7-8-9-0-1-2-3-4-5-6), (7-6-5-4-3-2-1)
• De schijf mag NIET worden aangesloten op een computer

Als er eenmaal een beheerderspincode is aangemaakt, moet de datAshur Personal® ontgrendeld 
worden met de beheerderspincode. Als de schijf zich in de reset modus bevindt (RODE LED lampje 
brandt constant), kan er te allen tijde een beheerderspincode worden aangemaakt.

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Druk tweemaal achter elkaar op de SLEUTEL 
knop. (Vergelijkbaar met een muis dubbelklik)

Knipperen samen tweemaal.

Voer de beheerderspincode in. 

Druk op de SLEUTEL knop. 

Lichten samen op als de zelf-tests worden 
uitgevoerd.

Knippert tweemaal om aan te geven dat de pincode 
correct ingevoerd is.

Knippert om aan te geven dat de pincode niet 
correct is ingevoerd.

Druk tweemaal op de SLEUTEL knop, houdt 
hierbij de tweede maal de knop 3 seconden 
ingedrukt.

Knipperen samen een enkele maal, om vervolgens 
te blijven branden.

Voer uw nieuwe beheerderspincode in  
en druk op de SLEUTEL knop.

Knipperen samen om aan te geven dat de pincode 
correct ingevoerd is.

Knipperen om en om, om aan te geven dat de 
pincode niet correct is ingevoerd.

Voer de nieuwe beheerderspincode opnieuw in 
en druk op de SLEUTEL knop. 

Lichten samen op voor ongeveer 2 seconden.

Knippert om aan te geven dat de pincode correct 
ingevoerd is.

Houd er rekening mee dat er op dit moment het 
volgende gebeurt:

Knippert om aan te geven dat beide pincodes 
overeenkomen. 
Knipperen om en om, om aan te geven dat de 
pincode niet correct is ingevoerd.

Sluit uw datAshur Personal® aan op de USB-poort.
Blijft constant branden.

Licht op en gaat knipperen.

Opmerking:  Na het ontgrendelen, knippert het GROENE LED lampje gedurende 
30 seconden, in die tijd dient de schijf te worden aangesloten op een  
USB-poort. 
Als er geen verbinding wordt gedetecteerd binnen 30 seconden, zal de schijf 
zichzelf vergrendelen.
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11. Beheerdersrechten opdrachten 
Er kunnen een aantal speciale functies worden uitgevoerd zodra de schijf is ontgrendeld in de 
beheerdersmodus.

FUNCTIE KNOPCOMBINATIE RESULTAAT

I. De gebruikerspincode wissen U + R + SLEUTEL knop Gebruikerspincode RESET

II. Zet de schrijfbeveiliging AAN W + P + 1 + SLEUTEL knop Schrijfbeveiliging AAN

III. Zet de schrijfbeveiliging UIT W + P + 0 + SLEUTEL knop Schrijfbeveiliging UIT

Iv. Firmwareversie weergeven R + V + SLEUTEL knop Herziening

Elk van de bovenstaande opdrachten kunnen alleen worden uitgevoerd als de schijf ontgrendeld is in 
de beheerdersmodus.

I. De gebruikerspincode wissen:
In geval van een vergeten pincode kan de beheerder de gebruikerspincode resetten. 
Dit wordt gedaan door de volgende stappen uit te voeren: 

• Ontgrendel de schijf in beheerdersmodus
• Druk tweemaal achter elkaar op de SLEUTEL knop en houdt vervolgens de knop ingedrukt.  

Hetzelfde als bij het wijzigen van de beheerderspincode
• Voer ‘U’ + ‘R’ in, gevolgd door de SLEUTEL knop (bv. 8  7  Sleutel)
• Het GROENE en RODE LED lampje knipperen 3 maal om aan te geven dat het gelukt is
• Het GROENE LED lampje zal vervolgens dubbel knipperen tot aansluiting
• Nadat de schijf weer vergrendeld, zal deze “wakker” worden met een constant brandend 

ROOD LED lampje 
• Er kan op dit punt een nieuwe gebruikerspincode worden gedefinieerd

II. Zet de schrijfbeveiliging AAN  alleenlezen modus:
Het is mogelijk om gegevens naar de schijf te schrijven als beheerder en de toegang te beperken tot 
alleen-lezen. Dit wordt gedaan door de volgende stappen uit te voeren: 

• Ontgrendel de schijf in beheerdersmodus
• Druk tweemaal achter elkaar op de SLEUTEL knop en houdt vervolgens de knop ingedrukt.  

Hetzelfde als bij het wijzigen van de beheerderspincode
• Voer ‘W’ + ‘P’ + ‘1’ in, gevolgd door de SLEUTEL knop (bv. 9  7  1  Sleutel)
• Het GROENE en RODE LED lampje knipperen 3 maal om aan te geven dat het gelukt is
• Het GROENE LED lampje zal vervolgens dubbel knipperen tot aansluiting

Als deze functie is geactiveerd, is de toegang beperkt tot alleen-lezen totdat schrijfbeveiliging is 
uitgeschakeld.

OPMERKING  Schrijfbeveiliging - alleen-lezen modus is uitgeschakeld bij een reset van de 
datAshur Personal®.
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III. Zet de schrijfbeveiliging UIT  alleenlezen modus:
Beperkte toegang door schrijfbeveiliging kan worden uitgeschakeld door de toegang tot lezen/schrijven 
te herstellen. Dit wordt gedaan door de volgende stappen uit te voeren: 

• Ontgrendel de schijf in beheerdersmodus
• Druk tweemaal achter elkaar op de SLEUTEL knop en houdt vervolgens de knop ingedrukt.  

Hetzelfde als bij het wijzigen van de beheerderspincode
• Voer ‘W’ + ‘P’ + ‘0’ in, gevolgd door de SLEUTEL knop (bv. 9  7  0  Sleutel)
• Het GROENE en RODE LED lampje knipperen 3 maal om aan te geven dat het gelukt is
• Het GROENE LED lampje zal vervolgens dubbel knipperen tot aansluiting

OPMERKING  Schrijfbeveiliging - alleen-lezen modus is uitgeschakeld bij een reset van de 
datAshur Personal®.

IV. Firmwareversie weergeven van de beveiligings controller:
Doe het volgende om de firmwareversie te laten zien:

• Ontgrendel de schijf in beheerdersmodus
• Druk tweemaal achter elkaar op de SLEUTEL knop en houdt vervolgens de knop ingedrukt.  

Hetzelfde als bij het wijzigen van de beheerderspincode
• Voer ‘R’ + ‘V’ in, gevolgd door de SLEUTEL knop (bv. 7  8  Sleutel)
• Het RODE LED lampje gaat knipperen volgens het meest significante nummer van herziening.
• Het GROENE LED lampje gaat knipperen volgens het minst significante nummer van herziening.

Bijvoorbeeld: als het revisienummer ‘13’ is, gaan alle lampjes uit, kort gevolgd door 1 (één) knipper van 
het RODE LED lampje. Gevolgd door het knipperen van 3 (drie) maal van het GROENE LED lampje.

De schijf begint vervolgens dubbel te knipperen om aan te geven dat deze is ontgrendeld in 
beheerdersmodus.
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12. Het resetten van de stick 
In het geval dat de gebruikers en beheerderspincode vergeten zijn of de gebruiker wilt alle op de 
schijf opgeslagen gegevens verwijderen, volg dan de instructies hieronder:

Het reset proces wist alle cryptografische parameters, waaronder beide gebruikers en 
beheerderspincode. 

Daarbij zal de schrijfbeveiliging worden gereset zodat er weer geschreven kan worden naar de schijf.

INSTRUCTIES LED LAMP ACTIVITEIT

Houdt de SLEUTEL knop en de nummer twee 
knop samen voor 3 seconden ingedrukt.

+ Gaan samen branden.

Laat de knoppen los. Knipperen samen.

Toets    in. Knipperen samen.

Druk op de SLEUTEL knop. Gaan uit.

Druk op de SLEUTEL knop.
Zal blijven branden. 
Geeft daarmee aan dat er voor gebruik een 
gebruikerspincode ingesteld moet worden.

Het vaststellen van een nieuwe pincode (gebruikers of beheerders) vanuit de reset fase zorgt ervoor 
dat de datAshur Personal® een beroep doet op de willekeurige nummer generator voor het aanmaken 
van een nieuwe coderingssleutel.

Zodra een nieuwe pincode is vastgelegd, zal de schijf bezig gaan met zelf-tests en het genereren van 
een nieuwe willekeurige coderingssleutel.

Deze fase is duidelijk te zien doordat het RODE en GROENE LED lampje helderder gaan branden. 

Het GROENE LED lampje knippert wanneer de schijf klaar is voor gebruik.

13. Configureren van de schijf met Windows na een volledige reset 
Als de hack detectie is geactiveerd door het invoeren van 10 opeenvolgende verkeerde pincodes of  
als de schijf is gereset, zullen alle gegevens op de harde schijf voorgoed verloren gaan. 

Zodra een nieuwe gebruikerspincode is aangemaakt, moet de datAshur Personal® schijf worden 
geïnitialiseerd en geformatteerd.

Om uw datAshur Personal® schijf te initialiseren, gaat u als volgt te werk: 

1. Maak een nieuwe gebruikerspincode (zie hoofdstuk 5)
2. Ontgrendel de datAshur Personal® schijf door de nieuwe gebruikerspincode in te voeren en sluit 

de schijf aan op een USB-poort van een computer.
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3. De computer zou de gebruiker op de hoogte moeten brengen met het volgende bericht:

4. Ga verder door te klikken op Schijf formatteren.  
Selecteer afhankelijk van uw wensen voor FAT32 of NTFS, voer een Volume label in en klik op 
Starten. 
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5. Klik op OK als u door wilt gaan met formatteren van de schijf.  
Dit proces wist ALLE gegevens op de schijf. 

6. Dit proces zal de schijf formatteren en bevestigen dat het formatteren voltooid is.  
 
Terwijl de datAshur Personal® schijf geformatteert wordt, zal het BLAUWE LED lampje knipperen. 

Als alles klaar is, zal het BLAUWE LED lampje constant gaan branden en uw datAshur Personal® 
schijf is klaar voor gebruik.
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In het geval dat de formatteer wizard niet verschijnt, volgt u de procedure hieronder:

1. Klik met de rechtermuisknop op Deze Computer of Computer en klik op Beheren.
2. In het Computerbeheer venster onder de Schijfbeheer tab, zal de datAshur Personal® schijf 

worden herkend als een verwijderbaar apparaat in RAW formaat.
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3. Klikt met de rechter muisknop in de lege ruimte onder het niet toegewezen gedeelte op de 
Verwijderbare RAW schijf. Selecteer vervolgens Formatteren. 

4. Het formatteer scherm zal openen. 
 
Voer een nieuw Volume label in.  
Selecteer afhankelijk van uw wensen  
voor FAT32 of NTFS en klik op OK. 
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5. Klik op OK in het waarschuwings venster als u door wilt gaan met formatteren van de schijf.  
Dit proces wist ALLE gegevens op de schijf. 

6. Het formatteer proces zal worden afgerond om vervolgens terug te keren naar het Schijfbeheer  
scherm.  
Terwijl de datAshur Personal® schijf geformatteert wordt, zal het BLAUWE LED lampje knipperen. 

Als alles klaar is, zal het BLAUWE LED lampje constant gaan branden en uw datAshur Personal® 
schijf is klaar voor gebruik.
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14. Configureren van de schijf met Mac OS 
Als de hack detectie is geactiveerd door het invoeren van 10 opeenvolgende verkeerde pincodes of  
als de schijf is gereset, zullen alle gegevens op de harde schijf voorgoed verloren gaan. 

Zodra een nieuwe gebruikerspincode is aangemaakt, moet de datAshur Personal® schijf worden 
geïnitialiseerd en geformatteerd.

Voor het formatteren van uw datAshur Personal® schijf op Mac OS computers, doet u het volgende: 

1. Maak een nieuwe gebruikerspincode (zie hoofdstuk 5).
2. Ontgrendel de datAshur Personal® schijf door de nieuwe gebruikerspincode in te voeren en sluit 

de schijf aan op een USB-poort van een Mac-computer.
3. Het systeem zal u een een INITIALISEER venster laten zien.

4. Druk op INITIALIZEREN en selecteer de datAshur Personal® schijf in het Schijfhulpprogramma 
venster.
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5. Klik op de datAshur Personal® schijf aan de linkerkant van het Schijfhulpprogramma venster.
6. Kies Wissen in het menu aan de rechterkant van het venster 
7. Selecteer MSDOS voor de Volumestructuur
8. Klik op Wissen 

9. De geformatteerde datAshur Personal® schijf verschijnt in het Schijfhulpprogramma venster en 
wordt ook op het bureaublad geplaatst.
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15. Geforceerd hacken detectie 
Na 10 opeenvolgende mislukte pogingen voor het ontgrendelen van de schijf, worden alle 
cryptografische parameters op nul gezet inclusief gebruikers en beheerderspincode. In deze staat, 
moet een nieuwe gebruikeropincode worden gedefinieerd, die zal leiden tot het genereren van een 
nieuwe codeersleutel. 

Alle eerder opgeslagen gegevens zijn niet meer toegankelijk en de schijf moet geformatteerd worden.

16. Opstarten vanaf de datAshur Personal® 
iStorage datAshur Personal® USB-schijven zijn uitgerust met een vertraging van 10 seconden om 
tegemoet te komen aan de stroom cyclus tijdens het opstarten van een computer. Er zijn geen speciale 
handelingen vereist vanuit de gebruiker. Om deze functie te kunnen gebruiken, ontgrendel simpelweg 
de schijf en sluit deze aan op de USB-poort van de computer. Schakel de computer aan.

Onder bepaalde voorwaarden duurt het ongeveer 10 seconden om de schijf te vergrendelen. 
Bijvoorbeeld, het in stand-by modus zetten van de computer en de USB-stick aangesloten laten.  
Om een onmiddellijke versleuteling te forceren, haal de USB-stick er altijd uit om de stroom vanuit de 
USB-poort naar de schijf te onderbreken. 
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17. Veelgestelde vragen 
OPMERKING  Voordat u contact op neemt met ons voor technische ondersteuning, raden wij u 

ten zeerste aan deze gebruikershandleiding te lezen. Deze wordt geleverd bij het 
apparaat of is beschikbaar voor download op onze website. 
 
Er zijn geen “Achteringangen” voor onze producten, wij kunnen geen vergeten 
pincode of gegevens ophalen vanuit de schijven tenzij de pincode bekend is.  

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen:

V. HOE GEBRUIK IK DE DATASHUR PERSONAL® VOOR DE EERSTE KEER?

A. De datAshur Personal® schijf wordt geleverd met een standaard pincode die het apparaat zal 
ontgrendelen voor de eerste keer, zodat de gebruiker zo hun eigen unieke gebruikers en 
beheerderspincode kan aanmaken.

Volg deze procedure:

• Druk op de SLEUTEL knop
• Voer 11223344 in
• Druk op de SLEUTEL knop
• Het GROENE LED lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld

V. WAT IS EEN GEBRUIKERSPINCODE?

A. De gebruikersPINcode (Persoonlijk Identificatie Nummer) kan in bijna elk gewenst nummer worden 
gewijzigd.

Voor het maken van een nieuwe gebruikerspincode volgt u de onderstaande instructies:

• De nieuwe gebruikerspincode moet 7 tot 15 tekens lang zijn
• De nieuwe gebruikerspincode mag niet alleen herhalende cijfers bevatten, bijv. (3-3-3-3-3-3-3)
• De nieuwe gebruikerspincode mag niet alleen opvolgende cijfers bevatten, bijv. (1-2-3-4-5-6-7),  

(7-6-5-4-3-2-1)

U kunt een woord, naam, uitdrukking of enig andere alfanumerieke pincode combinatie maken door 
simpelweg op de knop te drukken met de overeenkomende letters.

Voorbeelden van dit soort pincodes zijn:

Voor Password1 drukt u op de volgende toetsen: 
7(pqrs) 2(abc) 7(pqrs) 7(pqrs) 9(wxyz) 6(mno) 7(pqrs) 3(def) 1

Voor iStorage drukt u op:
4(ghi) 7(pqrs) 8(tuv) 6(mno) 7(pqrs) 2(abc) 4(ghi) 3(def)

Door deze methode te gebruiken, kunnen pincodes gemaakt worden die lang zijn en tevens 
gemakkelijk te herinneren zijn.
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V. HOE KAN IK DE DATASHUR PERSONAL® SCHIJF ONTGRENDELEN ALS DE BATTERIJ LEEG IS?

A. Uw datAshur Personal® schijf heeft een ingebouwde oplaadbare batterij.

Zelfs als de batterij volledig ontladen is kunt u nog steeds gebruik blijven maken van de schijf aan de 
hand van de onderstaande instructies:

• Sluit de datAshur Personal® schijf aan op een USB-poort van de computer
• Wanneer de schijf is aangesloten op de computer, voert u de gebruikers of beheerderspincode 

in om deze te ontgrendelen
• Wanneer de schijf is aangesloten op de USB-poort, zal de interne batterij automatisch opgeladen 

worden - dit wordt aangegeven door een knipperend BLAUW LED lampje

Wij adviseren u de datAshur Personal® schijf voor ongeveer 1 uur aangesloten te laten om de accu 
volledig op te laden.

V. HOE WIJZIG IK DE STANDAARD PINCODE?

A. Volg deze procedure:

• Druk op de SLEUTEL knop
• Voer binnen 10 seconden de huidige gebruikerspincode in en druk opnieuw op de SLEUTEL 

knop
• Houd de SLEUTEL knop gedurende 3 seconden ingedrukt
• Voer een nieuwe gebruikerspincode in (de pincode moet 7 tot 15 tekens lang zijn)
• Druk op de SLEUTEL knop om de nieuwe gebruikerspincode op te slaan
• Voer de nieuwe gebruikerspincode nogmaals in
• Druk op de SLEUTEL knop om de nieuwe gebruikerspincode te bevestigen

V. WAT ALS IK MIJN PINCODE VERGEET OP MIJN DATASHUR PERSONAL® SCHIJF?

A. Als u de gebruikers en beheerderspincode vergeet, er is geen enkele manier om toegang te krijgen 
tot de op de schijf opgeslagen gegevens, er is voor de schijf geen achteringang. 
U moet de datAshur Personal® schijf helemaal resetten door de aanwijzingen in deze 
gebruikershandleiding te volgen.  
Door het resetten van het schijf, zullen alle gegevens op de datAshur Personal® schijf voorgoed 
verwijderd worden.

Wanneer de datAshur Personal® schijf gereset is, gebeurt er het volgende: 

• Een nieuwe coderingssleutel wordt gegenereerd
• De gebruikers en beheerderspincode worden verwijderd
• Alle gegevens op de datAshur Personal® schijf worden verwijderd 
• Er moet een nieuwe gebruikerspincode worden ingesteld
• De datAshur Personal® schijf moet worden geformatteerd 
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V. HOE MAAK IK EEN BEHEERDERSPINCODE?

A. De beheerderspincode is nuttig in een bedrijfsomgeving waar een beheerder toegang kan bieden tot 
de datAshur Personal® schijf als de gebruikerspincode vergeten of niet beschikbaar is.

Volg deze procedure:

• Druk op de SLEUTEL knop
• Voer binnen 10 seconden de huidige gebruikerspincode in en druk opnieuw op de SLEUTEL 

knop
• Druk tweemaal snel achter elkaar op de SLEUTEL knop en houd de tweede maal de SLEUTEL 

knop gedurende 4 seconden ingedrukt
• Voer een nieuwe gebruikerspincode in en druk op de SLEUTEL knop

OPMERKING  Als de LED lampjes in de bovenstaande stappen een “enkele maal knipperen”, dan 
werd de eerste druk op de knop niet geregistreerd of was de “dubbelklik” niet snel 
genoeg. 
Als u doorgaat, zult u de gebruikerspincode wijzigen 
Voer de nieuwe beheerderspincode nogmaals in en druk op de SLEUTEL knop

V. WAT IS BESCHERMING TEGEN GEFORCEERD HACKEN OF POGING TOT HACKEN?

A. Bij het invoeren van 10 opeenvolgende verkeerde pincodes, wordt het geforceerd hacken  
mechanisme geactiveert en zal als volgt de schijf volledig worden gereset:

• Een nieuwe coderingssleutel wordt gegenereerd
• De gebruikers en beheerderspincode worden verwijderd
• Alle gegevens op de datAshur Personal® schijf worden verwijderd 
• Er moet een nieuwe gebruikerspincode worden ingesteld
• De datAshur Personal® schijf moet worden geformatteerd 

V. HOE KAN IK DE DATASHUR PERSONAL® SCHIJF RESETTEN?

A. In het geval dat u de gebruikerspincode vergeten bent of u wilt alle op de schijf opgeslagen 
gegevens verwijderen en een nieuwe gebruikerspincode aanmaken, zal het reset proces de 
gebruikerspincode, beheerderspincode, coderingssleutel en alle opgeslagen data verwijderen.  
Dit betekent dat een nieuwe gebruikerspincode aangemaakt moet worden om ervoor te zorgen dat 
de datAshur Personal® schijf weer te gebruiken is.  
 
Dit zal tevens het aanmaken van een nieuwe coderingsleutel forceren, waardoor de datAshur Personal® 

schijf geformatteerd zal moeten worden. 

Volg deze procedure:

• Houdt de SLEUTEL knop en de nummer 2 knop gedurende 3 seconden ingedrukt
• Druk op 9  9  9 en druk op de SLEUTEL knop
• Druk nogmaals op de SLEUTEL knop

OPMERKING  Bij het constant branden van het RODE LED lampje, zal er een nieuwe 
gebruikerspincode moeten worden ingesteld.
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V. HOE MAAK IK EEN NIEUWE GEBRUIKERSPINCODE NA HET RESETTEN VAN DE 
DATASHUR PERSONAL® SCHIJF?

A. Zodra de datAshur Personal® schijf is gereset met de methode uit de vorige stap of door een 
geforceerde aanval (10 mislukte ontgrendel pogingen), zal een nieuwe gebruikerspincode moeten 
worden aangemaakt. 

Volg deze procedure:

• Houdt de SLEUTEL knop voor 3 seconden ingedrukt
• Voer binnen 10 seconden de nieuwe gebruikerspincode in 
• Voer de nieuwe gebruikerspincode nogmaals in en druk op de SLEUTEL knop
• Als de nieuwe gebruikerspincode geaccepteerd is, zal het GROENE LED lampje gaan knipperen.

De datAshur Personal® schijf zal ontgrendeld worden en is klaar om te formatteren.

V. HOE MOET IK MIJN SCHIJF FORMATTEREN?

A. De datAshur Personal® schijven zijn standaard als FAT32 geformatteerd. Hierdoor kunt u de 
datAshur Personal® schijf met een bestandsbeperking tot 4GB voor alle platformen (Windows, Apple, 
Linux) gebruiken. 

V. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE GEBRUIKERS EN BEHEERDERSMODUS?

A. Voor een gewone gebruiker raden wij aan om maar één pincode te gebruiken, terwijl wij voor een 
bedrijfsomgeving een beheerders en gebruikerspincode aanraden.
Wanneer u in beheerdersmodus bent, kunt u de gebruikerspincode wijzigen.

V. HOE KRIJG IK TOEGANG TOT BEHEERDERSMODUS?

A. Volg deze procedure:

• Druk tweemaal op de SLEUTEL knop
• Voer binnen 10 seconden de beheerderspincode in
• Sluit de datAshur Personal® schijf binnen 30 seconden aan op een USB-poort
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18. Technische ondersteuning

iStorage provides the following helpful resources for you:

iStorage’s Website
http://www.istorageuk.com

E-mail correspondence
support@istorageuk.com

Telephone support with our Technical Support Department on +44 (0) 20 8991-6260.
iStorage’s Technical Support Specialists are available from 9:00 a.m. to 5:30 p.m.  
GMT - Monday through Friday.

Warranty and RMA information

Three Year Warranty

iStorage offers a 3-year warranty on the iStorage datAshur Personal® against defects in materials
and workmanship under normal use. The warranty period is effective from the date of purchase either
directly from iStorage or an authorised reseller.

Disclaimer and terms of the warranty:

THE WARRANTY BECOMES EFFECTIVE ON THE DATE OF PURCHASE AND MUST BE VERIFIED WITH YOUR SALES RECEIPT OR
INVOICE DISPLAYING THE DATE OF PRODUCT PURCHASE.
ISTORAGE WILL, AT NO ADDITIONAL CHARGE, REPAIR OR REPLACE DEFECTIVE PARTS WITH NEW PARTS OR SERVICEABLE
USED PARTS THAT ARE EQUIVALENT TO NEW IN PERFORMANCE. ALL EXCHANGED PARTS AND PRODUCTS REPLACED UNDER
THIS WARRANTY WILL BECOME THE PROPERTY OF ISTORAGE.
THIS WARRANTY DOES NOT EXTEND TO ANY PRODUCT NOT PURCHASED DIRECTLY FROM ISTORAGE OR AN AUTHORIZED RESELLER
OR TO ANY PRODUCT THAT HAS BEEN DAMAGED OR RENDERED DEFECTIVE: 1. AS A RESULT OF ACCIDENT, MISUSE,
NEGLECT, ABUSE OR FAILURE AND/OR INABILITY TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS INSTRUCTION
GUIDE: 2. BY THE USE OF PARTS NOT MANUFACTURED OR SOLD BY ISTORAGE; 3. BY MODIFICATION OF THE PRODUCT; OR
4. AS A RESULT OF SERVICE, ALTERNATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN ISTORAGE AND SHALL BE VOID.
THIS WARRANTY DOES NOT COVER NORMAL WEAR AND TEAR.
NO OTHER WARRANTY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OR MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, HAS BEEN OR WILL BE MADE BY OR ON BEHALF OF ISTORAGE OR BY OPERATION OF LAW WITH
RESPECT TO THE PRODUCT OR ITS INSTALLATION, USE, OPERATION, REPLACEMENT OR REPAIR.
ISTORAGE SHALL NOT BE LIABLE BY VIRTUE OF THIS WARRANTY, OR OTHERWISE, FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGE INCLUDING ANY LOSS OF DATA RESULTING FROM THE USE OR OPERATION OF THE PRODUCT, WHETHER
OR NOT ISTORAGE WAS APPRISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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Equipment BV
Bonairepier 9, 1339 KG Almere

www.e-quipment.eu | info@e-quipment.eu
Tel: +31 (0) 36-5250024


