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85.5mm

54mm

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

Let op:
De datAshur Personal® schijf 
moet voor gebruik mogelijk worden 
opgeladen voor 30 tot 60 minuten 
door het aansluiten op een USB-poort.

85.5mm

54mm

WAARSCHUWING
VERANDER VOOR DE VEILIGHEID DE STANDAARD PINCODE

De pincode mag niet alleen opvolgende of herhalende cijfers bevatten, 
bijv. 1-2-3-4-5-6-7 of 3-3-3-3-3-3-3
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1. Druk op de SLEUTEL knop. Knipperen samen.

Lichten samen op voor ongeveer 
4 seconden en vervolgens zal
    alleen gaan knipperen.

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

3. Houdt de SLEUTEL knop voor 
 3 seconden ingedrukt.

Lichten samen op.

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

Knipperen samen.

5. 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.

Knippert als beide pincodes 
overeenkomen. 
Knipperen om en om, als pincode 
niet correct is ingevoerd.

N.B.

1. *Druk op de SLEUTEL knop. 

Aan de slag: Het ontgrendelen van de schijf

De gebruikerspincode wijzigen:

WAARSCHUWING
VERANDER VOOR 

DE VEILIGHEID 
DE STANDAARD PINCODE

ZIE OMMEZIJDE VOOR DE INSTRUCTIES

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

Knipperen samen.

Lichten samen op voor ongeveer 
4 seconden en vervolgens zal
    alleen gaan knipperen.

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

Licht op en blijft constant branden.
Licht op en gaat knipperen.

5. Vergrendel de datAshur Personal®: 
 sla alle data op en koppel de stick los.

* Voor het aansluiten

4. De datAshur Personal® is nu toegankelijk 
 als een standaard USB-schijf

Uw computer wijst een nieuwe schijf letter 
toe (b.v. F: of G:)

Alle lampjes gaan uit.
De schijf is nu vergrendeld.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN  UW datAshur Personal® wordt 
geleverd met een standaard gebruikerspincode van 1-1-2-2-3-3-4-4


