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iPhone® vagy iPad® készüléked tárhelye ismét betelt? Mi tudjuk a megoldást! Az 
ednet Smart Memory segítségével, 256 GB MicroSD kártya hozzáadásával egyszerűen 
bővítheted iPhone® vagy iPad® készüléked tárolókapacitását. Természetesen a Smart 
Memory terméket hagyományos töltő- vagy adatkábelként is használhatod. A Smart 
Memory memóriakártyaként is használható számítógéppel vagy notebookkal. 
Dokumentumokat, hangfájlokat, videókat, valamint képfájlokat kezelhetsz. A Smart 
Memory alkalmazás számos további és hasznos funkciót is kínál (pl. felhőalapú 
tárolás támogatása, médialejátszó, szövegszerkesztő, hangrögzítő, névjegyek, 
naptárak valamint fotók szinkronizációja stb.) A Smart Memory több alkalmazást 
egyesít és különféle eszközöket helyettesít. Ez az intelligens, univerzális eszköz 
tökéletes társ a munkahelyen és otthon is. 
  



Specifikáció 
• iOS 7.1 vagy újabb verzióval kompatibilis 
• Felhőalapú támogatás: Google Drive, Dropbox 
• Médialejátszó: Audio, Videó, Képek 
• Dokumentum megjelenítő 
• Névjegyek, naptárak, fotók szinkronizációja 
• Hangrögzítő 
• Szövegszerkesztő 
• Védd adataid az appban található intelligens biztonsági rendszer segítségével 
• Támogatott hangformátumok: 

MP3, WAV, AAC, AIF, AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI 
• Támogatott videóformátumok: 

MP4, MOV, M4V, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF 
• Támogatott képformátumok: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP 
• Támogatott dokumentum formátumok: 

DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE 
• Támogatott eszközök: 

iPhone®5, 5C, 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus 
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro 

• OS támogatás: 
Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 és újabb verziók 
MAC OS 10.0 verziótól MAC OS 10.12 verzióig és újabb verziók 

• Hosszúság: 15 cm 
• Súly: 11 g 
 
 

A csomag tartalma 
1 db ednet Smart Memory 
1 db Felhasználói útmutató 
1 db Kábelklipsz 
  



A microSD memóriakártyák behelyezése 

 
A microSD kártya behelyezéséhez kövesd az alábbi lépéseket: 
 
1. Ügyelj arra, hogy a Micro SD kártya hozzáadását vagy eltávolítását megelőzően 

húzd ki az iOS kártyaolvasót a készülékből. 
2. Keresd meg a Micro SD memóriakártya-nyílást. Tartsd a micro SD memóriakártyát 

úgy, hogy a nyíl a nyílás irányába mutasson, és óvatosan csúsztasd be a nyílásba, 
amíg a helyére nem kattan. 

 

 
 
3. Helyezd a memóriakártyát a megfelelő irányban a tálca megfelelő részébe. A 

Micro SD kártya behelyezésekor győződj meg róla, hogy a fém érintkezők lefelé 
néznek. Told be a kártyát kattanásig, amíg a helyére nem kerül. A kártyát a 
kivételhez nyomd és engedd fel, majd húzd ki. 

 
* MEGJEGYZÉS: A Micro SD memóriakártya helytelen behelyezése károsíthatja a Micro SD nyílást. 

További tájékoztatás a Micro SD kártyával kapott útmutatóban található. 

 

 
A cserélhető memória – MicroSD kártya csatlakoztatásával – 256 GB-ig nyújt 
támogatást 
  

Helyes pozíció 
Fém érintkezők lefelé néznek 

Helytelen pozíció 
Fém érintkezők felfelé néznek 

MicroSD 



APP letöltése 
Keresd meg az „ednet smart memory” alkalmazást az „App Store”-ban, majd érintsd 
meg a „Letöltés”-t. 

 
Az APP letöltését követően, az eszköz csatlakoztatásakor a következő figyelmeztető 
üzenet jelenik meg. A kezdőlapra való bejelentkezéshez érintsd meg az „Engedélyezés”-t. 
 

Formázási funkció 
Micro SD kártyádat formázási funkciónkkal formázhatod, számítógépre nincs szükség 
Válaszd ki a 2 lehetőséget a formázáshoz: 

1. -FAT32 
2. -exFAT 

Az Micro SD kártya mappát a „Tárolónév” formázási eszköz érintésével átnevezheted 
 

Dokumentumkezelés 

1. szakasz: 
A fájlokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezheted fájlnév, fájltípus, fájlméret, 
módosítás dátuma szerint. Egy fájl kiválasztását követően megoszthatod, másolhatod, 
áthelyezheted, törölheted vagy átnevezheted azt. A parancsikon másolásához, 
áthelyezéséhez, átnevezéséhez vagy törléséhez, megosztáshoz és más opciókhoz 
csúsztassa balra vagy jobbra. 
 

2. szakasz: 
Megosztás: A kiválasztott fájl más alkalmazásokkal is megosztható. mint például az 
E-mail, az AirPlay, az MS Office, a DropBox és a Nyomtató. E-mail megosztás közben 
több fájlt, például fotókat, dokumentumokat, videókat vagy filmeket csatolhatsz. Az 
e-mail-mellékletek megoszthatók más alkalmazásokkal is. 
  



Biztonsági mentés 
Ugyanezek a lépések alkalmazhatók a Névjegy- és Naptár-szinkronizációra is. 
Névjegy/Fotó/Naptár biztonsági mentés és szinkronizáció: 
 
1. Érintsd meg a fotó szinkronizálás funkciót; válaszd a megerősítő ablakban az Igen 

vagy a Nem lehetőséget. 
2. Az összes előző biztonsági mentést visszaállíthatod az „Összes visszaállítása" ikon 

érintésével, vagy kiválaszthatod a visszaállítani kívánt fájlt a „Visszaállítandó fájl 
kiválasztása" lehetőségre való koppintással. 

 
 
* Minden fent említett márkanév és logó az adott tulajdonos védjegye vagy 

bejegyzett védjegye. 
 
 
 
Az ASSMANN Electronic GmbH ezúton kijelenti, hogy ez a készülék a 2014/30/EU irányelv és a 
2011/65/EU irányelv RoHS megfelelősségre vonatkozó követelményeinek megfelel. A teljes 
megfelelőségi nyilatkozat az alább említett gyártói címen postai úton kérhető: 
Figyelmeztetés: 
Ez a készülék B-osztályú termék. Ez a berendezés a környezetében rádióinterferenciát okozhat. 
Ebben az esetben az interferencia megakadályozása érdekében a felhasználótól a megfelelő 
intézkedések végrehajtása kérhető. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Németország  
 


