
 

BEZPRZEWODOWY  
STEROWNIK CHMURY  

PRYWATNEJ 

 

 
 
 

Przewodnik szybkiej instalacji 
DN-7025 

 



Zawartość pakietu 

1x  Sterownik chmury prywatnej 

1x Kabel ładowania USB 

1x Przewodnik szybkiej instalacji 

Przycisk i wskaźnik LED 

 

LED internetu 

 

- Włączona lampka 

pomarańczowa: mostek 

do połączenia AP 

gotowy  

- Wyłączona lampka 

pomarańczowa: mostek 

do połączenia AP 

rozłączony  

- Migoczący 

pomarańczowy: 

transmisja danych  

LED WiFi  / System 

- Biały LED ON (wł.) 

wskazuje włączenie 

urządzenia 

- Biały, migoczący 

LED ON (wł.) 

wskazuje działanie 

LED akumulatora 

 

Tryb rozładowania  

- Włączona lampka czerwona: 

akumulator < 30%  

 

Tryb ładowania  

- Włączona lampka zielona: 

akumulator > 30%  

- Wyłączona lampka zielona: 

akumulator naładowany w pełni 

- Włączona lampka 

pomarańczowa: akumulator < 

30%  

Przycisk zał./wył. 



Dostęp do sterownika Digitus Prywatnej chmury z iPhone lub iPad. 
 

1. Załadować aplikację z magazynu aplikacji. Proszę wyszukać “Digitus Private Cloud”. 

 
 

2. Włączyć Sterownik chmury prywatnej Digitus, jednokrotnym naciśnięciem przycisku i 

powinien zaświecić się biały LED systemu. 

 

3. Podłączyć telefon komórkowy poprzez WiFi do Sterownika chmury prywatnej Digitus  

SSID - jest to “Digitus Private Cloud”. 
Hasło: 12345678 

 

4. Wykonać APP (aplikację) z telefonu komórkowego i ukażą się pliki przechowywane 

zdalnie w DN-7025. 

Digitus Private Cloud



Pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo / zdjęć i dostęp do dokumentów z DN-7025. 

   
 

5. Można przejść do “Device Setting”, by ustawić “Internet Access” dla umożliwienia 

podłączenia do DN-7025, póki ma dostęp do internetu. 

Konto i hasło: admin 
 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Dostęp do sterownika Prywatnej chmury z Android Smart Phones lub 
Tablet PC 
 

1. Załadować aplikację z magazynu aplikacji Google Play Store. Proszę wyszukać “Digitus 

Private Cloud”. 

 
 

2. Włączyć Sterownik Prywatnej chmury Digitus, jednokrotnym naciśnięciem przycisku i 

powinien zaświecić się środkowy biały LED. 

 

3. Podłączyć telefon komórkowy poprzez WiFi do Sterownika chmury prywatnej Digitus. 

SSID - jest to “Digitus Private Cloud”. 
Hasło: 12345678 

 

4. Wykonać APP (aplikację) z telefonu komórkowego i ukażą się pliki przechowywane 

zdalnie w DN-7025. 

 

Digitus Private Cloud 



5. Pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo / zdjęć i dostęp do dokumentów z DN-7025. 

   
 

6. Można przejść do “Device Setting”, by ustawić “Internet Access” dla umożliwienia 

podłączenia do DN-7025, póki ma dostęp do internetu. 

Konto i hasło: admin 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Dostęp do Sterownika Prywatnej chmury z przeglądarki 
 

1. Włączyć sterownik prywatnej chmury Digitus, jednokrotnym naciśnięciem przycisku i 

powinien zaświecić się środkowy biały LED. 

 

2. Użyć notebooka lub komputera z funkcją WiFi dla podłączenia się do magazynów 

bezprzewodowych 

SSID - jest to “Digitus Private Cloud”. 
Hasło: 12345678 

 

 

3. Po podłączeniu do Prywatnej chmury Digitus, proszę użyć przeglądarkę (np. Internet 

Explorer) i wprowadzić 192.168.99.1. 

 

4. Można następnie zdalnie zobaczyć zawartość karty SD lub wtyku USB w celu wysłania 

lub ściągnięcia. 

 

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

Connected to “Digitus 

Private Cloud” 

 

 

 

Details 



5. W celu jednoczesnego dostępu do internetu z posiadanego Notebooka / Komputer I 

dostępu do magazynu bezprzewodowego, można wejść do “Security Setting” 

(ustawienia bezpieczeństwa) dla ustawienia mostkowania do internetu. 

 Konto i hasło są takie same: admin. 

 Będzie teraz widać następujące UI. 

 Kliknąć “Internet Access” 

 
 Wybrać AP i wprowadzić hasło połączenia 

  
 Można mieć teraz dostęp do internetu podczas wysyłania lub ściągania plików do 

magazynu bezprzewodowego. 


