
Obsługiwane pliki:
Dokumentowe: 
DOC,DOCX,PPT,PPTX,XLS,XLSX,PDF,RTF,TXT,NUMB,KEY,PAGE
Zdjęciowe: 
GIF,JPG,PNG,TIF,TIFF,BMP,ICO
Video: 
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

Systemy operacyjneWindows 
2000,XP, VISTA, 7,8,10 and Higher
MAC OS 10.0 ~up to ~MAC OS 10.12 and Higher

Urządzenia kompatybilne
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.Wymiary produktu
Długość: 15cm
Waga: 11 g

Złącza: Lighting/USB 3.1 Gen 1

Specyfikacja

Pamięć: 
przenośna karta micro SD do 256 GB 
(nie ma w zestawie)
Kompatybilność: 
iOS 7.1 i wyżej

Montaż karty SD

Przed włożeniem karty micro SD  upewnij się, że LCR01 nie jest 
połączone z żadnym urządzeniem.
Włóż kartę micro SD do  gniazda w sposób pokazany na 
rysunku poniżej.

Karta musi być umieszczona taki sposób, aby metalowe styki 
były skierowane w dół.  Należy delikatnie dociskać kartę do 
momentu, gdy usłyszy się  kliknięcie. Aby wyjąć kartę, należy 
docisnąć ją, aby zwolnić blokadę a następnie wyjąć z gniazda.

UWAGA:
Niewłaściwy sposób umieszczenia karty SD może spowodować 
uszkodzenie gniazda.      

Prawidłowy sposób, metalowe 
styki karty skierowane w dół.    

Nieprawidłowy sposób, 
metalowe styki karty 
skierowane w górę.  

Transfer danych

LCR01 ze złączami Lighting oraz USB 3.1 
Gen 1 umożliwia natychmiastowe 
przerzucanie plików i generowanie wolnego 
miejsca, które możemy wykorzystać na 
zapisanie dodatkowych danych. 

Standard USB 3.1 Gen 1 pozwala na szybki 
transfer danych.

Prędkość odczytu danych wynosi 95MB/s  
LCR01 jest kompatybilny również z 
urządzeniami wyposażonymi w złącza ze 
standardem poniżej 3.1 Gen1. 

Opis aplikacji

O aplikacji
Po pobraniu aplikacji, na urządzeniu będzie pojawiał się następujący 
komunikat. Kliknij „Allow", aby zalogować się na stronie głównej.Wyszukaj i pobierz aplikację „IDrive" z „Apple 

store". 

Settings - ustawienia

External - dostępna pamięć na czytniku LCR01

Internal: dostępna pamięć wewnętrzna 
na telefonie albo tablecie

One touch backup and restore contacts, photo, calendars 
- tworzenie kopii zapasowych i przywracanie kontaktów, 
zdjęć, kalendarium

Powerful Audio Video Multimedia Player - odtwarzacz 
plików audio i wideo

Cloud support: Google Drive, Drop Box Sync - chmura

You Tube Access Fast streamer- dostęp do You Tube, 
strumieniowanie

Music Media Playlist 

Camera Function - funkcja aparatu 

Pictures Viewer - Przeglądarka zdjęć

Document Viewer - Przeglądarka 
dokumentów

Voice Recorder - Nagrywanie głosowe

Setting - Ustawienia

O aplikacji

Ustawienia
Aby zmienić ustawienia, 
należy kliknąć na ikonę 

Wersja i prawa autorskie 
dla aplikacji iDrive 

Instrukcja dla aplikacji Idrive

Wyślij e-mail, aby uzyskać 
pomoc

Zabezpieczenie aplikacji i jej 
aktywacja przy pomocy 
identyfikacji dotykowej

Automatyczne tworzenie kopii 
zapasowych dla kontaktów, 
kalendarza i zdjęć

Logowanie do Dropbox oraz Google Drive

· Blokowanie aplikacji hasłem
· Hasło wprowadzone dwukrotnie, zostanie zapamiętane
· Jeżeli jednocześnie zostanie włączona ochrona za pomocą identyfikacji  
  dotykowej i blokowanie hasłem, będzie aktywna tylko identyfikacja dotykowa  

LCR 01

Instrukcja obsługi

Brelok

Klips spinający kabel 

iDrive

iDrive
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