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Je úložiště vašeho zařízení iPhone® nebo iPad® opět plné? Máme řešení! Díky zařízení 
ednet Smart Memory můžete snadno rozšířit úložiště vašeho zařízení iPhone® nebo 
iPad® a přidat pomocí paměťové karty microSD až 256 GB. Samozřejmě můžete 
Smart Memory také používat jako běžný nabíjecí nebo datový kabel. Smart Memory 
lze také používat jako paměťové zařízení pro PC nebo notebook. Můžete spravovat 
soubory dokumentů, audia, videa a obrázků. Aplikace Smart Memory také nabízí 
mnoho dalších užitečných funkcí (např. podpora cloudového úložiště, přehrávač 
médií, textový editor, diktafon, synchronizace kontaktů, kalendářů i fotografií a 
mnoho dalšího). Zařízení Smart Memory kombinuje více aplikací a nahrazuje různá 
zařízení. Toto inteligentní všestranné zařízení je dokonalým společníkem pro práci i 
domácnost. 
  



Technické údaje 
• Kompatibilní se systémem iOS 7.1 a vyšším 
• Podpora cloudu: Google Drive, Dropbox 
• Mediální přehrávač: Audio, video, obrázky 
• Prohlížeč dokumentů 
• Synchronizace kontaktů, kalendáře, fotografií 
• Diktafon 
• Textový editor 
• Chraňte svá data díky inteligentnímu zabezpečení v samotné aplikaci 
• Podporované formáty zvuku: 

MP3, WAV, AAC, AIF, AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI 
• Podporované formáty videa: 

MP4, MOV, M4V, WMV, MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF 
• Podporované formáty obrázků: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP 
• Podporované formáty dokumentů: 

DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE 
• Podporovaná zařízení: 

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

• Podpora OS: 
Windows 2000, XP, VISTA, 7, 8, 10 a vyšší 
MAC OS 10.0 až MAC OS 10.12 a vyšší 

• Délka: 15 cm 
• Hmotnost: 11 g 
 
 

Obsah balení 
1 x ednet Smart Memory 
1x uživatelská příručka 
1 x svorka kabelu 
  



Postup při vložení paměťové karty microSD 

 
Při vložení paměťové karty microSD postupujte podle těchto kroků: 
 
1. Před přidáním nebo odebráním karty microSD odpojte čtečku karet iOS od svého 

zařízení. 
2. Najděte slot pro paměťovou kartu SD. Podržte paměťovou kartu microSD tak, aby 

šipka směřovala do slotu a opatrně zasuňte kartu do slotu, dokud nezapadne na 
místo. 

 

 
 
3. Vložte paměťovou kartu do správné části zásobníku se správnou orientací. Při 

vkládání karty microSD se ujistěte, že kovové kontakty směřují dolů. Vložte kartu, 
dokud nezacvakne a nezapadne na místo. Chcete-li kartu uvolnit, zatlačením ji 
uvolněte a vytáhněte ji. 

 
* POZNÁMKA: Nesprávné vložení paměťové karty microSD může poškodit slot pro kartu microSD. 

Další informace naleznete v příručce dodané s kartou microSD. 

 

 
Vyjímatelná paměť podporuje zapojením karty microSD až 256 GB 
  

Správná poloha 
Kovové kontakty lícem dolů 

Nesprávná poloha 
Kovové kontakty lícem nahoru 

MicroSD 



Stažení aplikace 
V obchodě „App Store“ vyhledejte „ednet smart memory“ a klepněte na možnost 
„Stáhnout“ 

 
Po stažení aplikace se po připojení zařízení zobrazí následující upozornění. Klepnutím 
na tlačítko „Povolit“ se přihlaste na domovskou stránku. 
 

Funkce formátování 
Svou kartu microSD můžete naformátovat pomocí funkce formátování, počítač není 
třeba. Lze vybrat 2 možnosti formátování: 

1. -FAT32 
2. -exFAT 

Složku Micro SD Card Folder můžete přejmenovat pomocí nástroje formátování, stačí 
klepnout na „Název svazku“ 
 

Správa dokumentů 

Oddíl 1: 
Můžete třídit soubory ve vzestupném nebo sestupném pořadí podle názvu souboru, 
typu souboru; velikosti souboru a času změny. Po výběru souboru jej můžete sdílet, 
kopírovat, přesouvat, mazat nebo přejmenovat. Přejetím prstem vlevo nebo vpravo 
můžete přistupovat ke kopírování, přesunutí, přejmenování nebo mazání, sdílení atd. 
 

Oddíl 2: 
Sdílet: Vybraný soubor lze také sdílet s dalšími aplikacemi. Např. E-mail, AirPlay, MS 
Office, DropBox a tiskárna. Při sdílení e-mailem můžete připojit více souborů, např. 
fotografie, dokumenty videa nebo filmy. Přílohy e-mailu lze také sdílet s dalšími 
aplikacemi. 
  



Zálohovat 
Stejné kroky lze použít i pro funkci synchronizace kontaktů a kalendáře. 
Zálohování a synchronizace kontaktů/fotografií/kalendáře: 
 
1. Klepněte na funkci synchronizace fotografií; v okně pro potvrzení vyberte možnost 

Ano nebo Ne. 
2. Všechny předchozí zálohy můžete obnovit poklepáním na ikonu „Obnovit vše“ nebo 

můžete vybrat soubor, který chcete obnovit, klepnutím na položku „Vybrat soubor k 
obnovení“. 

 
 
* Všechny výše uvedené obchodní značky a loga jsou ochranné známky nebo 

registrované ochranné známky příslušného vlastníka. 
 
 
 
Společnost ASSMANN Electronic GmbH tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s požadavky 
směrnice 2014/30/EU a směrnice 2011/65/EU o souladu s RoHS. Úplné prohlášení o shodě lze vyžádat 
poštou na níže uvedené adrese výrobce. 
Varování: 
Toto zařízení je produkt třídy B. Toto zařízení může v domácnosti působit rušení rádiového signálu. 
V takovém případě může být uživatel požádán, aby přijal vhodná opatření k zabránění rušení. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Německo  
 


