
RYCHLÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám, že jste si zakoupili jednotku iStorage diskAshur2. Jednotka diskAshur2 je předem naformátována v
souborovém systému NTFS a dodávána s výchozím PIN správce 11223344 a ačkoliv je možné ji začít používat oka-
mžitě po vybalení s výchozím PIN správce, z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme okamžitě vytvořit nové
PIN správce podle pokynů uvedených v části „Změna PIN správce“.
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První použití
Při každém připojení do napájeného USB portu provádí jednotka diskAshur2 automatickou diagnostiku s cílem ověřit
funkčnost bezpečnostních prvků. LED projdou třemi zkušebními fázemi, budou blikat v pořadí ČERVENÁ, ZELENÁ a
MODRÁ, následně dvakrát zabliká ZELENÁ a v případě úspěšné autodiagnostiky poté ČERVENÁ (pohotovostní stav).
Jakákoliv porucha zjištěná během autodiagnostiky diskAshur2 způsobí bezpečné resetování jednotky a automatické
obnovení autodiagnostiky bez dopadu na bezpečnostní funkce a data uložená v jednotce.
K vůbec prvnímu odemknutí jednotky diskAshur2 pomocí výchozího PIN správce zapojte integrovaný USB 3.1 kabel
do napájeného portu USB a postupujte podle pokynů uvedených v tabulce níže.

1.  V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) zadejte
výchozí PIN správce 11223344 a poté stlačte tlačítko
ODEMKNOUT

ZELENÁ a MODRÁ LED několikrát střídavě zablikají,
poté bude trvale svítit MODRÁ LED, následně bude bli-
kat ZELENÁ a nakonec bude ZELENÁ svítit trvale.

�

Poznámka: Po úspěšném odemknutí jednotky diskAshur2 bude ZELENÁ LED svítit trvale. Uzamknout je
možné ji bezprostředně stlačením tlačítka UZAMKNOUT jednou nebo (důrazně doporučeno) klepnutím na
ikonu „Bezpečně odebrat/vysunout hardware“ v operačním systému. 

Požadavky na PIN:

• Minimální délka PIN je 7 znaků a maximální délka je 15 znaků.
• PIN nesmí obsahovat po sobě jdoucí číslice (2345678 nebo 9876543).
• PIN nesmí opakovat stejné opakující se číslice (1111111).
• Tlačítko SHIFT je možné využít pro další kombinace (např. SHIFT + 1 je jiná hodnota než 1).



RYCHLÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) stlačte a
přidržte tlačítka ODEMKNOUT a současně číslici 1 Trvale svítící ČERVENÁ LED se změní na blikající ZELENOU a MODROU

2. Zadejte výchozí PIN správce 11223344 a stlačte tlačítko
ODEMKNOUT

Několik sekund budou rychle blikat ZELENÁ a MODRÁ LED společně, poté
bude svítit ZELENÁ a nakonec bude svítit MODRÁ, což naznačuje, že se di-
skAshur2 nachází v „režimu správce“

3. V režimu správce (svítí MODRÁ LED) stlačte a přidržte tla-
čítka ODEMKNOUT + 2

Trvale svítící MODRÁ LED se změní na blikající ZELENOU a svítící MODROU
LED

4. Zadejte nové PIN správce a stlačte tlačítko ODEMKNOUT
Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se přepnou na jedno zablikání
ZELENÉ LED a následně zpět budou blikat ZELENÁ a trvale svítit bude
MODRÁ

5. Zadejte nové PIN správce ještě jednou a stlačte tlačítko
ODEMKNOUT

Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se změní na rychle blikající MO-
DROU LED a nakonec na trvale svítící MODROU LED, což naznačuje, že
došlo úspěšně ke změně PIN správce

6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko ZA-
MKNOUT

Svítící ČERVENÁ LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním
režimu

Změna PIN správce
Chcete-li změnit PIN správce na vaše vlastní jedinečné PIN o délce 7–15 číslic, postupujte následovně:

Přidání nového PIN uživatele k PIN správce
Kromě PIN správce je možné na diskAshur2 nakonfigurovat nezávislé PIN uživatele. K vytvoření nového PIN uživatele
postupujte následovně:
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1. V pohotovostním režimu (svítí ČERVENÁ LED) stlačte a
přidržte tlačítka ODEMKNOUT a současně číslici 1 Trvale svítící ČERVENÁ LED se změní na blikající ZELENOU a MODROU

2. Zadejte výchozí PIN správce 11223344 a stlačte tlačítko
ODEMKNOUT

Několik sekund budou rychle blikat ZELENÁ a MODRÁ LED společně, poté
bude svítit ZELENÁ a nakonec bude svítit MODRÁ, což naznačuje, že se di-
skAshur2 nachází v „režimu správce“

3. V režimu správce (svítí MODRÁ LED) stlačte a přidržte tla-
čítka ODEMKNOUT + 3

Trvale svítící MODRÁ LED se změní na blikající ZELENOU a svítící MODROU
LED

4. Zadejte nové PIN uživatele a stlačte tlačítko ODEMKNOUT
Blikající ZELENÁ a trvale svítící MODRÁ LED se přepnou na jedno zablikání
ZELENÉ LED a následně zpět budou blikat ZELENÁ a trvale svítit bude
MODRÁ

5. Zadejte nové PIN uživatele ještě jednou a stlačte tlačítko
ODEMKNOUT

ZELENÁ LED rychle bliká několik sekund a následně bude svítit trvale
MODŘE, což naznačuje, že bylo PIN uživatele úspěšně vytvořeno

6. Chcete-li ukončit režim Správce, stlačte tlačítko ZA-
MKNOUT

Svítící ČERVENÁ LED signalizuje, že je jednotka uzamčena a v pohotovostním
režimu
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Odemykání pomocí PIN správce nebo uživatele
Odemknutí pomocí PIN správce (PIN + )
1. Chcete-li odemknout diskAshur2 jako správce, zadejte PIN správce a poté stlačte tlačítko ODEMKNOUT.  Několikrát střídavě
zablikají ZELENÁ a MODRÁ LED a nakonec bude svítit ZELENÁ LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena
k použití jako správce.
Odemknutí pomocí PIN uživatele ( + PIN + )
2. Chcete-li odemknout diskAshur2 jako uživatel, stlačte tlačítko ODEMKNOUT, všechny LED bliknou a zase zhasnou, poté
zadejte váš PIN uživatele a stlačte znovu tlačítko ODEMKNOUT.  Několikrát střídavě zablikají ZELENÁ a MODRÁ LED a na-
konec bude svítit ZELENÁ LED, což naznačuje, že je jednotka odemknuta a připravena k použití jako uživatel.
Informace o dalších funkcích a podrobné pokyny jsou uvedeny v uživatelské příručce, kterou naleznete na jednotce
diskAshur2 a také na našich webových stránkách.

iStorage nabízí následující informační zdroje: 
• Webové stránky iStorage: http://www.istorage-uk.com Zde můžete nalézt nejnovější informace.
• Napište nám e-mail na support@istorage-uk.com
• Volejte oddělení technické podpory na +44 (0) 20 8991 6260
• Specialisté technické podpory iStorage jsou vám k dispozici od 9 do 17.30 hodin od pondělí do pátku.


