Rychlé spuštění
Váš disk je předformátovaný v souborovém systému NTFS pro Windows® a je ihned připraven k použití. Pro
používání v Mac OS je nutno nejdříve disk přeformátovat na kombatibilní system dle postupu na druhé straně
tohoto manuálu. Pro uvedení iStorage diskGenie do provozu jej zapojte do USB portu, zadejte přednastavený
PIN 123456 a stiskněte
Kontrolní LED změní barvu z ČERVENÉ na ZELENOU a indikuje, že disk je odemčen a data jsou přístupná.
Změna ADMIN PIN čísla na Vámi zvolený PIN
Jako administrátor (majitel) zařízení si jistě přejete změnit administrátorské číslo PIN z továrního 123456 na
unikátní a bezpečné PIN číslo, které si zapamatujete.
Pro změnu čísla Admin PIN postupujte prosím dle instrukcí níže:
1. Pro vstup do administrativního režimu nejdříve připojte disk do USB portu a vyčkejte dokud, kontrolní
LED nesvítí ČERVENĚ.
2. Následně stiskněte a držte tlačítka 0 + po dobu 5 sekund, dokud kontrolní LED nebliká ČERVENĚ.
3. Vložte číslo Admin PIN (tovární nastavení 123456) a stiskněte . Kontrolní LED změní barvu na
MODROU a tím indikuje, že jste v administrativním režimu.
4. V administrativním režimu stiskněte a držte dlačítka 9 + , dokud se kontrolní LED nerozbliká MODŘE.
5. Zadejte nové číslo PIN (minimálně 6 číslic) a stiskněte . V případě správného zadání kontrolní LED
zabliká 3x ZELENĚ.
6. Znovu zadejte nové číslo PIN (pro kontrolu) a stiskněte . Kontrolní LED se na 2 sekundy rozsvítí
ZELENĚ a tím Vám indikuje, že Admin PIN byl úspěšně změněn.
7. Pro opuštění administrativního režimu a používání iStorage diskGenie stiskněte tlačítko “Cancel”,
dokud se kontrolní LED nerozsvítí ČERVENĚ. Nyní zadejte Váš nový pin a stiskněte .

Nezapomeňte uschovat svůj nový Admin PIN na
bezpečném místě. V případě ztráty Admin PIN
není žádná cesta, jak disk zpřístupnit.
V případě nejasností nahlédněte prosím do
kompletní uživatelské příručky, která je nahrána
na vašem iStorage diskGenie a je také k dispozici
na www firem iStorage:www.istorage-uk.com a
R&M ICT s.r.o. www.rm-ict.cz

Instalace iStorage diskGenie pro Mac ®OS
Váš disk je předformátovaný v souborovém systému NTFS pro Windows®. Pro přeformátování disku na
souborový systém kompatibilní s Mac OS prosím čtěte dále.
Až poprvé přípojíte disk s počítači, Mac OS rozpozná disk jako neinicializovaný a obdržíte následující systémovou
zprávu...

Jelikož disk ještě nebyl odemčen, tak nebudete schopni provést inicializaci disku.
Vyberte „Ignore“ a odemkněte disk zadáním přednastaveného PIN 123456 a stiskněte

.

Jakmile je disk odemčený, otevřete Disk Utility z Applications/Utilities/Disk Utilities.
Jak naformátovat iStorage diskGenie:
1. Vyberte iStorage diskGenie ze seznamu disků a svazků. Každý disk v seznamu zobrazuje svou kapacitu,
výrobce a model. Například 232,9 iStorage diskGenie.
2. Vyberte záložku „Erase“.
3. Zadejte jak chcete disk pojmenovat. Výchozí jméno je „Untitled“. Jméno disku se posléze objeví na
pracovní ploše.
4. Vyberte souborový systém, který chcete použít. Rolovací menu Volume Format zobrazí všechny
souborové systémy, které Mac podporuje. Doporučený souborový systém je „Mac OS Extended
(Journaled)“.
5. Klikněte na tlačítko „Erase“. Disk Utility svazek odpojí, znepřístupní, smaže jej a následně jej znovu
zpřístupní.

Váš iStorage diskGenie je nyní naformátován a připraven k použití. Pro nastavení Vámi zvoleného ADMIN PIN,
prosím postupujte dle návodu na druhé straně.
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