
 

 

Specifikáció 

 
 
 
 
Memória: 
Cserélhető 256 GB-os 
MicroSD kártya 
 
Kompatibilitás: 
iOS 7.1 és újabb verziók 

 

 
 

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

bejegyzett védjegye



1. Támogatott fájlformátum:  
Dokumentum: DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, 

XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, 
PAGE 

Kép: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF, BMP, 
ICO 

Videó: M4V, MOV, MP4, WMV, MKV, 
RMVB, RM, FLV, WMV, AVI, 3GP, 
MPG, VOB, SWF 

Audio: AAC, AIF, AIFF, M4A, MP3, WAV, 
FLAC, OGG, WMA, MIDI 

 
2. 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 
 
3. Kompatibilis eszközök: 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone6, 
iPhone 6 Plus, iPhone 6S, 
iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus 
iPad Air, iPad Air2, iPad Mini, Pad Mini 2/3/4 
iPad Pro 
 
4. Az eszköz mérete: 
Hosszúság: 15 cm 
Súly: 11 g 
 
5. Apple csatlakozó: 
Lightning/USB 3.1 Gen1 



Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvasd el 

A MicroSD memóriakártyák behelyezése 

A microSD kártya behelyezéséhez kövesd az alábbi 
lépéseket: 
Ügyelj arra, hogy kihúzd az ednet. Smart Memory-t az 
eszközből, mielőtt behelyezed vagy eltávolítod a 
MicroSD kártyát. 
 
Keresd meg a MicroSD 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. 
 

 
 
Helyezd a memóriakártyát a megfelelő irányban a 
tálca megfelelő részébe. 
 
A MicroSD 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 MicroSD memóriakártya helytelen behelyezése 
károsíthatja a MicroSD nyílást. 
További tájékoztatás a Micro SD kártyával kapott 
útmutatóban található. 
 

 

Helyes pozíció 
Fém érintkezők 
lefelé néznek 

 

Helytelen 
pozíció 
Fém érintkezők 
felfelé néznek 

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



Adatátvitel minden platformon  
 

 
 
Szabadíts fel helyet a fájlok készülékedről való 
letöltésével. 
 
Mind a Lightning, mind az USB 3.1-Gen 1 
csatlakozókkal, ez a nagysebességű flash meghajtó 
egyszerűvé teszi a fájlok menet közben való 
mozgatását, így több helyed lesz olyan tartalmak 
tárolásához, melyekre vágysz. 
 
Mozgass fájlokat USB 3.1 Gen 1 sebességgel. 
Az USB 3.1 Gen 1 teljesítményével a Smart Memory 
akár 95 MB/s olvasási sebességet biztosít** A további 
rugalmasság érdekében a hátsó oldala USB 2.0 
eszközökkel kompatibilis. 
 

 
USB3.1 
pendrive 



Stílusos kulcstartó 
 

 
 

 
Kábelklipsz



Letöltés 
 
• Keresd az „ednet. smart memory” alkalmazást 

az „App Store”-ban, majd érintsd meg a 
„Download” lehetőséget. 

 

 
 

 
 



Az APP-ról 
• Az APP letöltését követően, az eszköz 

csatlakoztatásakor a következő figyelmeztető 
üzenet jelenik meg. A kezdőlapra való 
bejelentkezéshez érintsd meg az „Allow” 
lehetőséget. 

 

 

 

 



Az APP leírása 
 

  
 
 
Kamera 
 
A Kamera app ikon segítségével közvetlenül a 
MicroSD kártyádra rögzíthetsz fotókat és videókat. 
Flash fotókat, nagy dinamikatartományú képeket, 
időzített fotókat és szelfiket is készíthetsz. 
A kioldáshoz a hangerő gombokat vagy a fülhallgató 
gombjait is használhatod. Mindezt megteheted és 
még többet is, mindössze néhány érintéssel. 
 
 

Képmegjelenítő 

Dokumentum 
megjelenítő 

Hangrögzítő 

Beállítások 

Beállítások 

Külső: Az iOS kártyaolvasó 
tárhelye 
Belső: A telefon vagy 
táblagép belső tárhelye 

One Touch biztonsági 
mentés és visszaállítás a 
névjegyekhez, 
fényképekhez, naptárakhoz 

Hatékony audio videó 
multimédia lejátszó 

Felhőalapú támogatás: 
Google Drive, Dropbox 
szinkronizáció 

Média lejátszási lista 

Kamera funkció 



Érintsd meg a kamera 
ikont 

Hogyan használd 

 
 
(1) Flash gomb 
(2) Mentsd Külső vagy Belső tárhelyre 
(3) Kis képelőnézet 
(4) Nyomd meg a kamera gombot 
(5) Kioldó gomb 
(6) Válaszd ki a fotót vagy a videót 
(7) Vissza a kezdőoldalra 
 



Formázási funkció  
 
MicroSD kártyádat a formázási funkció használatával 
formázhatod, számítógépre nincs szükség  
Válaszd a 2 opciót a formázáshoz 
-FAT32 
-exFAT. 
Micro SD kártya mappádat a „Volume Name” 
formázási eszköz érintésével átnevezheted 
 
Érintsd meg a Beállítások 

ikont 
Érintsd meg a Formázás 

ikont 

 



Válaszd a formázást Erősítsd meg a 
formázást 

  
 

Átnevezés  
 



Dokumentumkezelés 
 
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 megosztásához, áthelyezéséhez, 
átnevezéséhez vagy törléséhez csúsztasd balra vagy 
jobbra. 
 

Fájlok rendezése Fájlok hozzáadása 

 



Fájl kiválasztása Csúsztasd balra 

 
 
 
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. 
 



  
 

  



• Másolás 
1. A kiválasztott fájlt vagy mappát másolhatod egy 

célmappába. 
2. A célmappát azonnal megkeresheted és 

kiválaszthatod, majd válaszd a „Beillesztés" 
lehetőséget. 

3. Fájlokat másolhatsz a belső tárolóhelyekről, a 
flash meghajtóról, a fotóalbumokból vagy felhő 
tárolóhelyről. 

4. Amikor egy fájlt másolása történik, a 
státuszablak látható. 

 
• Áthelyezés 

1. A kiválasztott fájlt vagy mappát áthelyezheted 
egy célmappába. 

2. A célmappát azonnal megkeresheted és 
kiválaszthatod, majd válaszd a „Beillesztés" 
lehetőséget. 

3. Fájlokat helyezhetsz át a belső tárolóhelyről, a 
flash meghajtóról, a fotóalbumokból vagy felhő 
tárolóhelyről. 

4. Amikor egy fájlt áthelyezése történik, a 
státuszablak látható. 

 
• Törlés 

A kiválasztott fájlt vagy mappát törölheted, és ezt 
megerősítheted egy „Biztosan törölni szeretnéd?” 
szövegű felugró ablakban. 

 



• Átnevezés 
Módosíthatod egy fájl vagy egy mappa nevét, és 
biztos lehetsz benne, hogy a fájlnév kiterjesztése 
nem kerül törlésre. 
 

• Információ 
 
A fájl vagy mappa méretéről, helyéről, létrehozott 
időről és módosítás idejéről tájékoztató adatok. 
 

• Felhő tárhely 
 
1. Megkeresheted és elérheted a fájlt a felhő 

tárhelyen, valamint kinyithatod, kiválaszthatod, 
másolhatod, áthelyezheted, törölheted és 
átnevezheted azt. 

2. A felhő tárhely használatához be kell 
jelentkezned a felhő tárhely fiókodba vagy az 
App beállításaiban engedélyezned kell a felhő 
tárhely bejelentkezést és linket. 

3. Az ednet. A Smart Memory App támogatja a 
Dropbox és Google Drive tárhelyeket. 

 
 



Multimédia lejátszó 
 
Videó 
 
1. Az alkalmazásban minden letöltött videót le tudsz 

játszani. 
2. Támogatott videóformátum: M4V, MOV, MP4, 

MKV, RMVB, WMV stb. 
3. Folytatja a háttérben való lejátszást, amíg meg- 

vagy le nem állítod a lejátszást. 
4. A feliratozási lehetőségek támogatása 
 



Érintsd meg  
a Videó ikont 

Válaszd ki a filmet 
tartalmazó fájlt 

 
 

 

Válaszd az Opciókat Feliratozás Opció 

 



Zenelejátszó 

 

 
 

 
 

Kezdőképernyő 

Hangerősáv 

Visszalépés 

Ismétlés 

Lejátszás sáv 

Vissza Következő Keverés 
Lejátszás/Megállítás 



 Zene 
1. Flash meghajtódra 

számítógépedről, Mac-ről, 
iPhone-ról, iPad-ról és iPod 
touch-ról stb. tölthetsz le zenét. 

 
2. Támogatott hangformátum: 

M4V, MOV, MP4, MP3, MKV, 
RMVB, WMV. 

 
3. Addig folytatja a háttérben való 

lejátszást, amíg megállítod 
vagy leállítod a lejátszást, és a 
zene ikon megjelenik. 

 
 
 

A zene ikon megjelenik.

 

 

 

 

Média lejátszási lista 

Hozz létre saját lejátszási listákat és még sok mást. 
 
Játssz le zenét különböző forrásokból, amint az a 
következő oldalon látható. 
 



Hozz létre lejátszási listát Lejátszási lista kezelése 

 
 

 

Zeneforrás kiválasztása Lejátszási lista 
testreszabása 

 



Hangrögzítő 

Hangrögzítő: 
 
1. Érintsd meg a hangrögzítő funkciót. 
2. Érintsd meg a start ikont; miután leállítottad a 

felvételt, lejátszhatod a rögzített fájlt. 
3. Érintsd meg a jobb felső sarokban lévő „Save” ikont, 

a felvétel mentéséhez és kiválaszthatod a mentés 
útvonalát. A fájl a „Voice Recording” mappába kerül 
mentésre. 
 
Válaszd ki a lejátszót Mentsd el a felvételt 

 



Válaszd ki a mentés 
helyét 

Játszd le a hangfájlokat 
(m4a) 

 

 
Biztonsági mentés 

Ugyanezek a lépések alkalmazhatók a Névjegy- és 
Naptár-szinkronizációra is. 
 
Névjegy/Fotó/Naptár biztonsági mentés és 
szinkronizáció: 
1. Érintsd meg a fotószinkronizáció funkciót; válaszd az 

Yes vagy a No lehetőséget a megerősítő ablakban. 
2. Az összes korábbi biztonsági mentést 

visszaállíthatod az „Restore all" ikon megérintésével, 
vagy kiválaszthatod a visszaállítani kívánt fájlt a 
„Select file to restore” lehetőségre való kattintással. 

 



Válaszd ki a 
szinkronizáció ikont 

Erősítsd meg a 
biztonsági mentést 

 
  

Biztonsági mentés Válaszd ki a visszaállítást 

 



Beállítások 
 
 

 
 

 

 

ednet verzió és szerzői jog. 
Smart Memory App 
Az App felhasználói 
útmutatója 
E-mail küldés az 
ügyfélszolgálatnak 

Az App aktiválása Touch 
ID-dal vagy PIN-kódoddal, 
amennyiben aktiválva van.

Bekapcsolva: 

Csatlakoztasd az eszközt, 
és automatikusan menteni 
fogja a névjegyeket, a 
naptárt vagy a fotót 
biztonsági másolatok 
készítésével 

1. A kapcsoló az App 
jelszóvédelmének be- 
és kikapcsolásához 

2. Add meg ugyanazt a 
jelszót kétszer, és a 
jelszó mentésre kerül. 

3. Ha az App zárolás és 
a Touch ID egyszerre 
aktiválódnak, a Touch 
ID lesz érvényben. 

A beállítások testreszabásához megérintheted a telepítő ikont az alkalmazás kezdőképernyőjén 

Kezdőoldal



 
 

 

 
 
Különleges funkció 

Az ikonok rendezése az ednet. Smart Memory  
App-ban. 
 
Érintsd meg és tartsd lenyomva az ikont a 
kezdőképernyőn, amíg nem mozog, majd húzd ahová 
szeretnéd. 
 
Rendezd kedvenc ikonjaid 
 

Be tudsz jelentkezni vagy kilépni a Dropbox vagy a Google Drive fiókodból. 



Válaszd ki az ikont 

Tartsd a kiválasztott ikont 3 másodpercig 

 
Helyezd el az ikont 

Tartsd az ikont, 
hogy oda tudd 
áthelyezni, 
ahová szeretnéd 

 


