
 

DRAADLOZE 
PRIVÉ CLOUD 

DRIVE 

 

 

Korte Installatiehandleiding 
DN-7025 

 



Inhoud van de verpakking 

1x Privé Cloud Drive 
1x USB laadkabel 
1x QIG 

Toetsen en LED indicatie: 

 

Internet LED 

 

- Oranje lampje aan: brug 

naar 

toegangspuntverbinding 

gereed  

- Oranje lampje uit: brug 

naar toegangspunt niet 

verbonden  

- Oranje knippert: 

gegevensoverdracht  

WiFi / Systeem LED 

- Witte LED AAN 

betekent dat het 

apparaat is 

ingeschakeld. 

- Knipperende witte 

LED betekent dat 

Batterij LED 

 

Ontlaadmodus  

- Rood lampje aan: batterij < 30% 

 

Laadmodus  

- Groen lampje aan: batterij > 

30%  

- Groen lampje uit: batterij vol  

- Oranje lampje aan: batterij < 

30%  

Aan/Uittoets 



Open de Digitus Privé Cloud Drive vanuit uw iPhone of iPad. 
 

1. Download de APP via de APP Store. Zoek a.u.b. naar “Digitus Private Cloud”. 

 
 
2. Schakel de Digitus Privé Cloud Drive in door eenmaal op de toets te drukken en u dient 

de Systeem LED wit op te zien lichten. 
 
3. Verbind de mobiele telefoon via WiFi met de Digitus Privé Cloud Drive  

De SSID is “Digitus Private Cloud” 
Wachtwoord: 12345678 

 
4. Start de APP via uw mobiele apparatuur en u zult de extern opgeslagen bestanden in 

DN-7025 zien. 
  

Digitus Private Cloud



5. U kunt muziek afspelen, video/foto’s bekijken en bestanden vanuit DN-7025 openen. 

   
 

6. U kunt naar “Device Setting” gaan om de “Internet Access” in te stellen, zodat uw 
mobiele telefoon verbinding kan hebben met DN-7025 terwijl u nog steeds 
Internettoegang hebt. 

Account en Wachtwoord: admin 
 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Open Digitus Privé Cloud Drive vanuit Android Smart Phones of Tablet 
PC 
 

1. Download de APP via Google Play Store. Zoek a.u.b. naar “Digitus Private Cloud”. 

 
 
2. Schakel de Digitus Privé Cloud Drive in door eenmaal op de toets te drukken en u dient 

de Systeem LED wit op te zien lichten. 
 
3. Verbind de mobiele telefoon via WiFi met de Digitus Privé Cloud Drive. 

De SSID is “Digitus Private Cloud” 
Wachtwoord: 12345678 

 
4. Start de APP via uw mobiele apparatuur en u zult de extern opgeslagen bestanden in 

DN-7025 zien. 

 

Digitus Private Cloud 



5. U kunt muziek afspelen, video/foto’s bekijken en bestanden vanuit DN-7025 openen. 

   
 
6. U kunt naar “Device Setting” gaan om de “Internet Access” in te stellen, zodat uw 

mobiele telefoon verbinding kan hebben met DN-7025 terwijl u nog steeds 
Internettoegang hebt. 

Account en Wachtwoord: admin 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Open Digitus Privé Cloud via uw Browser 
 
1. Schakel de Digitus Privé Cloud Drive in door eenmaal op de toets te drukken en u dient 

de Systeem LED wit op te zien lichten. 
 
2. Gebruik een Notebook of Computer met WiFi functie om verbinding te maken met de 

draadloze geheugenopslag 
De SSID is “Digitus Private Cloud” 
Wachtwoord: 12345678 

 
 

3. Gebruik na verbinding met Digitus Privé Cloud a.u.b. de browser (bijv. Internet Explorer) 
en voer 192.168.99.1 in. 

 
4. U zult vervolgens de inhoud zien van de externe SD kaart of USB dongle om te 

uploaden en downloaden. 

 

File (F) Tool (T) Advance (V) Setting (O) 

Connected to “Digitus 

Private Cloud” 

 

 

 

Details 



5. Als u Internettoegang vanuit uw Notebook/Computer wilt hebben en gelijkertijd de 
draadloze geheugenopslag wilt openen, kunt u in “Security Setting” de brugverbinding 
met Internet instellen. 
 Account en Wachtwoord zijn hetzelfde: admin. 
 U zult vervolgens de gebruikersinterface zien. 
 Klik op “Internet Access” 

 
 Selecteer het toegangspunt en voer het wachtwoord voor de verbinding in 

  
 U hebt nu Internettoegang terwijl u bestanden naar en vanuit de draadloze 

geheugenopslag kunt uploaden/downloaden. 


