
Intenso Memory 2 Move 

 

1. Toote ülevaade 
Memory 2 Move abil pääsete juhtmevabalt ligi oma videotele, fotodele, muusikale ja saate faile tõmmata iPadi, iPhone, 
tahvelarvutitesse, nutitelefonidesse, sülearvutitesse jne. ilma, et kaablid segaksid.  Mahuka kõvakettaruumi tõttu pole Teil 
enam vaja muretseda, et mobiilse seadme mälu otsa saab. USB3.0 port teeb ka kaabliga failide kopeerimise imekiireks. 
Pakkumaks maksimaalset portatiivsust on Intenso Memory 2 Move kõvakettal sisseehitatud aku. Laadige akut läbi USB 
pordi ning samaaegselt saate ka faile kettale kopeerida. 

2. Toote omadused 
Striimi meediat üle Wi-Fi kuni 5-le kasutajala samaaegselt 
asuta rakendus nii Apple kui Androidi keskondadele. 

Kuni 5 tundi aku tööaeg * 

Interneti ligipääs võrgukaabli RJ45 või WiFi 802.11 b/g/n abil 
Toetab NTFS ja FAT32 

Toetab võrgus jagamist üle erinevate platvormide- Windows, Mac, Linux, iOS ja Android. 
Toetab samba/WebDAV 

Toetab erinevate platvormide kliendiprogramme, k.a. Windows/Mac/Linux/iPad/iPhone/Android 
*Normaaltingimustel kasutamisel. 
Välise kõvakettana: väljalülitatuna ühenda lihtsalt USB kaabel arvutiga. Tekib uus andmekandja desktopile (MAC) 
Või My Computerisse. (Windows). 
Kaabliga Internetirežiim: ühenda võrgukaabel, lülita ketta DHCP sisse, et ketas saaks automatselt IP aadressi  
Kui nüüd ühendute tahvelarvuti, nutitelefoniga vmt. ketta WiFi ühendusse siis pääsete sel viisil ligi nii ketta sisule kui ka  
internetti 

 
Kaablita internetirežiim: Ühendu kettaga oma olemasolevasse WiFisse. Siis pääsed arvutite ja nutiseadmetega läbi ketta 
WiFi nii kettale ligi kui ka internetti 

 

3. Pakendi sisu 
Memory 2 Move USB 3.0 kaabel 

CD 
Kasutusjuhend 

Toiteadapter (KTEC . KSAS0060500100VEU . 5V / 1A) 



4. Toote andmed 
Mõõdud： 127.3mm (P) X 80mm (L) X 25mm (K) 
Wi-Fi: 

Standard: 802.11 b/g/n, 
Sagedus: 2.4 GHZ 

Kiirus: 72Mbps at 20MHz 
150Mbps at 40MHz 

Võrguliides: 100Mbps Ethernet RJ45 
USB-liides： Micro USB 3.0, info vahetamiseks ja laadimiseks 

Aku mahutavus： 3000mAh 

Töötemperatuurid:  
+5 kuni +35 kraadi Celsiuse järgi. 

5. Riistvara nõuded 
Internetiühendus 
Operatsioonisüsteemid 

Windows: XP/Vista/Windows 7 
Mac: OS X 10.6.0 ja hilisem 

Muud: Fedora 12 (Linux) ja hilisem 
Veebibrauser 

Windows: Internet Explorer 7.0 ja hilisem 
Mac: Safari 3.0 ja hilisem 

Muud: Firefox 3.5 ja hilisem 
Ruuter või Switch 

6. Toote välimus 

 
7. Ühendused 
7.1. RJ45 WAN liides 
Ruuteri või switchiga ühendamiseks internetiühenduse tarvis  

7.2. Micro USB 3.0 liides 
Micro USB 3.0 on kiireks andmete kopeerimiseks ning aku laadimiseks kas otse arvutiga ühendatult või 

seinalaadijaga. Laadimine toimub vaid sisselülitauna „Power ON“ 

7.3. LED Paneel 
Power LED: 

LED kustunud: Ketas on välja lülitatud 
Roheline: 
Põleb: Aku on täiesti täis 
Vilgub aeglaselt: Aku laeb 
Vilgub kiiresti: Ketas on välja lülitumas 



Punane: 
Põleb: Aku laetus alla 30% 
Vilgub kiiresti: Lülitub varsti välja, tarvis kiiresti laadida 
HDD LED tuluke: 
LED kustunud: ketas on välja lülitatud või unerežiimis 
Valge LED: 
Põleb: Kasutamiseks valmis 
Kui ühendatud USB 2.0 Porti 
Vilgub: Lugemine/kirjutamine 
Sinine LED: 
Põleb: Kasutamiseks valmis 
Ühendatud USB 3.0 Porti 
Vilgub: Lugemine/kirjutamine 
Wi-Fi LED: 

Sinine: 
Vilgub: Ketas stardib 
Põleb: Stardiprotsess läbitud 
Kasutamiseks valmis 
LED Kustunud: Toode on välja lülitatud 
Internet LED: 
Sinine: Internetiühendus on ok 
Kustunud: Pole ühendust 

8. PC või MAC-iga kasutamine 
8.1. Kaablita võrguühenduse loomine PC või MAC arvutiga 
Lülita ketas sisse Power nupust eipaneelis. 
Oota kuni Wireless LED lõpetab vilkumise (kuni paar minutit). Lülita arvuti WiFi sisse ja ava WiFi ühenduste 
leht.Valige.Memory 2 Move. ühendus (vaikimisi SSID on: Memory2Move-XXXX ja salasõna: intenso1). 
Märkus: Hiljem on turvalisuse mõttes soovitav salasõna enda jaoks ära muuta. 
Kui ühendus on saavutatud .Memory 2 Move. Ketta WiFi-ga, võite käivitada. „WiFi-Finder“ programmi ketta seadmes 
otsimiseks ja seadistamise lõpuni viimiseks 
Wi-Fi Finder.-it ei pea paigaldama, lihtsalt käivitage exe fail 
Wi-Fi Finder-i abil on ketas võrgust lihtsasti leitav 

8.1.1. PC WiFi Finder 
Käivitage topeltklõpsuga WiFi Finder.Exe. Programm otsib võrgust ketta üles ja kuvab info nii nagu all pildil.  

 
Kui ketast ei leitud, klõpsake Refresh (keskmine nupp all) vaate uuendamiseks 
Valige ketas Memory 2 Move ja vajutage Log In (vasakpoolne nupp) seadistuste lehele sisenemiseks 
 



8.1.2 My Storage (minu ketas) 

 
Vajutage My Storage (parempoolne nupp). Avaneb ülalolev aken. 
Sisestage kasutaja (admin) ja salasõna (00000) 
Märkus: Hiljem on turvalisuse mõttes soovitav salasõna ära vahetada.  

Nüüd saate faile kopeerida kettale või sealt arvutisse.  

 

9. .Memory 2 Move. Seadistamine 

 
Vaikimisi kasutaja: admin 
Vaikimisi salasõna: 00000 
Vajutage .Log In. sisselogimiseks 
 

 

 

 

 

 

 



Startup Wizard 

 
Esmakordsel sisselogimisel kuvatakse viisard kus Teid juhatatakse sammhaaval ketta seadistustest läbi. Võite tühistada 
viisardi vajutades x-ile ülanurgas. 

Internet Setting Interneti seadistused 

.Internet läbi mõne teise seadme 

 
Valikuid on kaks . Vaikimisi on valitud Wired Access (kaabliga ühendus) nagu pildil 
A. Wireless Access (kaablivaba ühendus): Ühendab ketta WiFi võrguga internetiühenduse saamiseks 
B. Kaabliga ühendus: Otse kaabliga ketta LAN-porti ühendamine 
Wired Access (kaabliga võrguühenduse) valimine 
Valides Wired Access, on vaikimisi seadistustes Dynamic IP valitud. Võite valida käsitsi IP aadressi seadistuse kui vajutate 
kollasele noolele ja valite Static IP. 
Wireless Access (kaablivaba võrguühendus) 



 
- SSID: Sisestage oma WiFi võrgu nimi SSID või vajutage.Rescan. saadavalolevate WiFi võrkude leidmiseks . 
- Password: Sisestage oma WiFi võrgu salasõna 
- IP Address: Valige DHCP (automaatne) või Manually assign an IP address (käsitsi sisestamine) 
Tühistamiseks võite vajutada X paremal üleval nurgas. 

Märkus: Kui ei õnnestu WiFisse ühendada, kontrollige kas on õigesti sisestatud võrgu nimi ning 

salasõna 
Vajutage .Next.(Edasi) jätkamiseks. Järgmine samm on ketta WiFi ja LAN 
seadete seadistamine. 
WiFi & LAN Setting 

 
SSID: Sisestage tähtede ja numbrite kombinatsioon. 32 sümbolit max 
Channel： Kanal, vaikimisi on Auto. Saate valida 13-ne erineva kanali vahel 

Modes: Reziimid, vaikimisi 802.11b/g/n.Valida on ka 
11Mbps (802.11b), 54Mbps (802.11g) ja 150Mbps (802.11n) vahel. 

Security： Turvalisus - None, WPA-PSK,WPA2-PSK,Mixed WPA/WPA2-PSK (vaikimisi) 

Password： salasõna 8 kuni 63 sümbolit 

IP Address： Vaikimisi IP on 10.10.10.254 ja subnet mask 255.255.255.0. 



Vajutage .Next. Soovi korral sisestage uus admin-i salasõna ja vajutage Next. Võite vajutada Skip vana salasõna jätmiseks. 

 
Tehakse taaskäivitus (reboot). 
Võib võtta kuni 2min. aega. 

 

10. Ketta kasutamine mobiilsete seadmetega 
10.1. iOS op. süsteemis 
1. Vajutage .App Store. Rakendustepoe ikoonile Koduekraanil. Otsige .Memory 2 Move. rakendust ja järgige paigaldamiseks 
ekraanile ilmuvaid juhiseid. 

 
2. Kui tehtud, ilmub .Memory 2 Move. ikoon ekraanile. 
 
 

10.2. Juhtmevaba ühendus iPhone/iPad 
1. Lülitage .Memory 2 Move. sisse. Oodake mõned minutid ketta seadistusprotsesside lõpetamiseni. 
Sinine Wi-Fi LED kettal jääb lõpuks püsivalt põlema. 
2. Vajutage töölaual seaded ja Wifi 
 
3. Wi-Fi võrkude all peaks näha olema .Memory2Move-XXXX. Sisestage slasõna (algselt: intenso1) 



 
 

10.3. iOS Kasutaja sisselogimine 
1. Klikkige .Memory 2 Move. ikooni. 
2. Sisestage Admin salasõna mille te olete seadistanud (vaikimisi 00000). Salasõna on vaja sisestada vaid esimisel 
logimisel. 

 



 
 

10.4. Android rakenduse paigaldus 
1. Otsige rakenduste poest Memory 2 Move rakendus. 
Järgige paigalduseks juhendeid. 
2. Peale paigaldust tekib töölauale Memory 2 Move rakenduse ikoon. 

10.5. Androidiga ühendamine WiFi kaudu 
1. Lülitage .Memory 2 Move. ketas sisse. Oodake kuni ketas käivitub. Sinine WiFi LED jääb põlema. 
2. Minge Settings seadete valikusse 
3. Lülitage Wi-Fi sisse ON. Valige .Memory2Move-XXXX. Võrk ja sisestage salasõna. (algselt: intenso1). 

10.6. Android kasutaja sisselogimine 
1. Vajutage .Memory 2 Move. ikoonile. 
2. Sisestage Admin salasõna mille olete seadistanud (algselt: 00000). 
Salasõna on vaja vaid esimesel sisselogimisel 
 

 
 

11. Lihtsamad seadistused 
11.1. iOS Rakendus 
Kui olete .Memory 2 Move. kettaga ühendunud, avaneb kohe 
.Memory 2 Move. menüü. .My Device. on Teie IoS seade mille abil olete kettaga ühendunud  
 
 



. 
Memory 2 Move. ketta nupud 

Home –tagasi peaekraanile. 

View  – muudab list või thumbnail vaateks. 

Settings - muuda .Memory 2 Move. seadistusi. 

Back – tagasi eelmisele lehele 

Manage – mitme faili valimiseks 



. Memory 2 Move. ketas 

My Device . minu telefon või muu seade mille abil oleme kettaga ühendunud 

Status Button – näitab kopeerimise infot, infot faili kohta ja praegu mängiva faili infot 

11.2. Android rakendus 
Kui olete õnnelikult .Memory 2 Move. kettaga ühendatud, kuvatakse allolev menüü. 

 
My Device (telefon või seade mille abil olete kettaga ühendunud) Vaikimisi on näha, Documents, Music, Photos, 
Videos ja SDCard. 



 
.Memory 2 Move. ketta vaade 

Home – tagasi peaekraanile 

View  – muudab list või thumbnail vaate vahel. 

Settings – muudab ketta seadeid 

Back – tagasi eelmisele ekraanile 

Manage – mitme faili valimiseks 

.Memory 2 Move.ketas 

My Device- seade mille abil olete kettaga ühendunud 

Status nupp, näuitab kopeerimise infot jmt infot. 
 



11.9. Kopeerimised, kustutamised, allalaadimised ja üleslaadimised (iOS and Android) 

Vajutage  failide jagamiseks, kopeerimiseks, kustutamiseks jne. 

 

 
 

 - Vajutades korraks, valitakse kõik failid. Vajutades uuesti valik tühistatakse. 
   
Märkus: Vajutades failiikoonile saab neid ühekaupa selekteerida 

Hoidke näppu veidi failiikoonil ja tirige see siis vastava käsu täitmiseks vastavale ikoonile-   allalaadimiseks 
Memory 2 Move kettale , 



 üles laadimiseks minu seadmest,  kustutamiseks. 
 

 - kuvatakse kopeerimisel olevate ja juba ka kopeeritud failide info 
 

12. Ketta manageerimine veebibrauseri kaudu 
avage 10.10.10.254 IP aadress. User „admin“,  pass „00000“ 

 
Menüüde kirjeldused: 
User saab muuta sisselogimise salasõna. 
Disk kuvab ketta infot. 
Network saab muuta võrgu seadeid nagu Host Name, 
Wi-Fi ja LAN, DHCP Server ja Internet 
Services saab sisse ja välja lülitada Windowsi faili serviseid (Win File Services). 
System saab muuta Time Settings aja seadeid, Create System Backup luua süsteemi varukoopiaid, Firmware Upgrade 
tarkvara uuendus ja Resetting tehaseseadete taastamine. 
Wizard juhatab sammhaaval läbi kõigi konfigureerimissammude. 

12.1. Failisirvija 
Saate faile üles laadida seadmesse, luua kaustu, kopeerida, kustutada jne. kaustu ja faile. Sarnaselt nagu on windows 
explorer PC arvutis. 

 



 Refresh – ekraanipildi värskendamine 

 Upload failide laadimine valitud kausta. 

 Create Folder – uue kausta loomine, nietus võib olla kuni 26 sümboliline. 

 Copy button – failide kopeerimine teise kausta. 

 Move button – faili liigutamine teise kausta 

 Open / Download button – faili avamine või allalaadimine. Kui teie arvutisüsteem toetab antud formaati siis 
avatakse fail automaatselt 
. Kaustade allalaadimine ei ole toetatud.. 

 Delete button – failide kustutamine. 

 Renaming button – failide ümbernimetamine. 

 Photo Viewer . fotode vaatamine 
 
 
 
Samuti on ka drag-and-drop ehk failide aknast aknasse lohistamine toetatud. 
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