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Conteúdo da Embalagem 

1X Controlador Private Cloud 
1x Cabo carregamento USB 
1x QIG 

Butão e LED de aviso: 

 

LED Internet 

 

- Luz laranja acesa: ponte 

para ligação AP pronta  

- Luz laranja apagada: 

ponte para ligação AP 

desligada  

- Luz laranja intermitente: 

transferência de dados  

LED WiFi/Sistema 

- LED branco ACESO 

indicando que o 

dispositivo está 

ligado. 

- LED branco 

intermitente 

LED bateria 

 

Modo de descarregamento  

- Luz vermelha acesa: bateria 

<30%  

 

Modo de carga  

- Luz verde acesa: bateria> 30%  

- Luz verde apagada: bateria 

carregada  

- Luz laranja acesa: bateria <30% 

Botão Ligar/Desligar 



Acesso do controlador Private Cloud Digitus a partir do iPhone ou iPad. 
 

1. Descarregar o APP a partir do Armazenamento APP. Procurar "Digitus Private Cloud". 

 
 
2. Activar o Controlador Private Cloud  Digitus premindo o botão uma vez e deve ver o 

LED do sistema com cor branca. 
 
3. Ligar o telemóvel através de WiFi ao controlador Private Cloud Digitus  

O SSID é "Digitus Private Cloud" 
Palavra-passe: 12345678 

 
4. Executar o APP a partir dos seus dispositivos móveis e poderá visualizar remotamente 

os ficheiros armazenados no DN-7025. 
  

Digitus Private Cloud



Poderá reproduzir música, visualizar vídeo/imagem e aceder a documentos a partir do 
DN-7025. 

   
 

5. Pode ir para "Device Setting" para definir o "Internet Access" para permitir que o seu 
dispositivo móvel ligado ao DN-7025 continue a poder aceder à Internet. 

Conta e Palavra-passe: admin 
 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Aceder ao controlador Digitus Private Cloud a partir de Smartphones 
Android ou Tablet PC 
 

1. Descarregar o APP a partir do Google Play Store. Procurar "Digitus Private Cloud". 

 
 
2. Premir o botão de activação uma vez no controlador "Private Cloud" Digitus para activar 

a alimentação e deve ver o LED ao centro com cor branca. 
 
3. Ligar o WiFi do telemóvel ao controlador Private Cloud  Digitus 

O SSID é "Digitus Private Cloud" 
Palavra-passe: 12345678 

 
4. Executar o APP a partir dos seus dispositivos móveis e poderá visualizar remotamente 

os ficheiros armazenados no DN-7025. 

 

Digitus Private Cloud 



5. Poderá reproduzir música, visualizar vídeo/imagem e aceder a documentos a partir do 
DN-7025. 

   
 
6. Pode ir para "Device Setting" para definir o "Internet Access" para permitir que o seu 

dispositivo móvel ligado ao DN-7025 continue a poder aceder à Internet. 
Conta e Palavra-passe: admin 

  

 

Digitus Private Cloud 

Device Setting 

Logout 



Aceder ao Digitus Private Cloud a partir do motor de navegação 
 
1. Premir o botão de activação uma vez para activar a alimentação e deve ver o LED ao 

centro com cor branca. 
 
2. Usar o computador portátil ou o computador pessoal com função WiFi para ligar ao 

armazenamento sem fios 
O SSID é "Digitus Private Cloud" 
Palavra-passe: 12345678 

 
 

3. Uma vez ligado ao Digitus Private Cloud, deve usar o motor de navegação (por ex. 
Internet Explorer) e digitar 192.168.99.1. 

 
4. Então será possível visualizar remotamente o conteúdo no cartão SD ou na dongle 

USB para descarregar e carregar. 

 

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

Connected to “Digitus 

Private Cloud” 

 

 

 

Details 



5. De modo a aceder à Internet a partir do seu computador portátil/pessoal ao mesmo 
tempo acedendo ao armazenamento sem fios, pode ir para "Security Setting" para 
definir a ligação da ponte à Internet. 
 Conta e Palavra-passe são a mesma: admin. 
 Depois visualizará a seguinte UI. 
 Clicar "Internet Access" 

 
 Seleccionar o AP e digitar a palavra-passe para ligação 

  
 Então agora pode aceder à Internet enquanto está a descarregar/carregar ficheiros 

no armazenamento sem fios. 


