
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

Aan de slag: Het ontgrendelen van de schijf

4. Sluit uw datAshur binnen 
    30 seconden aan op de USB-poort

5. De datAshur is nu toegankelijk
    als een standaard USB-schijf

6. Vergrendel de schijf door de stick 
    los te koppelen

&       Knipperen samen

&       Knipperen samen

Licht op en blijft constant branden

Licht op en gaat knipperen

Knippert bij incorrecte pincode invoer

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

Alle lampjes gaan uit
De schijf is nu vergrendeld

Knippert bij correcte pincode invoer3. *Druk op de SLEUTEL knop

1. *Druk op de SLEUTEL knop

2. *Voer binnen 10 seconden uw 
    gebruikerspincode in 
   (Standaard pincode: 1-1-2-2-3-3-4-4)

= + PIN +

Voer uw pincode in
Stap 1

Stap 3
Ontkoppel om te 
vergrendelen

Stap 2
Plug-and-Play

Snelstartgids

Download de complete 
gebruikershandleiding op
www.e-quipment.eu

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

4. Toets de nieuwe gebruikerspincode 
    in (moet tussen 7-15 tekens lang zijn) 

Knippert als beide pincodes 
overeenkomen

Knipperen om en om, als pincode
niet correct is ingevoerd

&

1. Druk op de SLEUTEL knop

5. Druk op de SLEUTEL knop

7. Druk op de SLEUTEL knop

&       Knipperen samen

&       Knipperen samen

&       Knipperen samen

&       Knipperen samen

6. Voer de nieuwe gebruikerspincode
    opnieuw in

&       Lichten samen op

&       Lichten samen op

www.e-quipment.eu

Opmerking: Na ontgrendeling, zal de datAshur 
zichzelf na 30 seconden vergrendelen als er geen 
verbinding met een USB poort gedetecteerd wordt.

knippert gedurende deze tijd en zal uit 
gaan bij vergrendeling.

De gebruikerspincode wijzigen:

Snelstartgids

Zijde 1

Zijde 2

* Voor het aansluiten

        WAARSCHUWING
VERANDER VOOR DE VEILIGHEID 

DE STANDAARD PINCODE
ZIE OMMEZIJDE VOOR DE INSTRUCTIES

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


