
 

 

 
Zeskanuj ten 
kod 2D, aby 
pobrać 
aplikację 
 

Dysk 
iFlashDevic
eHD Flash 
dla iOS 
Instrukcja 
dla 

użytkownika 
 
iPod iPhone 
iPad 

Pobierz aplikację z App 
Store: wyszukaj i-
FlashDeviceHD 
 

 
 
1. Otwórz App Store na 
iPhonie lub iPadzie. 
 
2. Wyszukaj „i-
FlashDevice HD” i pobierz 
oprogramowanie. 
 

Interfejs aplikacji 
 
I-FlashDeviceHD 
 
 

 
Album 
Kopie zapasowe 
Muzyka 
 

 
Nagrywanie 
Kamera 
Wideo 
 

 
 
Pamięć iPhone 
iPhone: 28,99 GB 
/ 26,59 GB 
 

Wstecz   - Back 
 
Ustawienia – Setting 
 

 
 
Nr wersji    1.3.1 
 
Instrukcja aplikacji 
 
Cache        
 Zero KB 
 

Podręcznik 
użytkownika i-
FlashDeviceHD 
 
 

 
Pamięć iPhone 
iPhone: 28,99 GB / 
26,59 GB 
Urządzenia Apple i 
całkowita pozostała 
pojemność. Kliknij 
ikonę, aby zobaczyć 
pliki lokalne. 
 

 
Pamięć zewnętrzna: 
Pojemność: 28,99 GB 
/ 26,59 GB 
Całkowita pojemność i 
pozostała dostępna 
pamięć na dysku U. 
Kliknij ikonę, aby 

 

 
Nagrywanie 
Kliknij tę ikonę, która 
umożliwia korzystanie 
z urządzenia do 
nagrywania na dysku 
U. 
 

 
Kamera 
Kliknij tę ikonę, aby 
użyć kamery 
przypisanej do aparatu 
dysku U. 
 

 
Wideo 
Kliknij tę ikonę, aby 
używać sprzęt wideo 
zapisany na dysku U. 



3. Pobierz „i-
FlashDeviceHD”, 
wsadzony dysk U może 
zostać użyty. 
 
4. W interfejsie 
funkcyjnym możesz 
zobaczyć otwartą 
aplikację. 

 
 
Pamięć 
urządzenia 
Pojemność: 28,99 
GB / 26,59 GB 
 
 
Otwórz instrukcje 
 

Pokaż urkyte pliki 
 
Kontrola gestami 
 
Dostęp Touch ID 
 
Format zewnętrzny 
 
Format lokalny 
 
Automatyczna 
aktualizacja 
 
Zastosuj odtwarzacz 
strony trzeciej: Nie 
ustawiono 

zobaczyć pliki na dysku 
U. 
 

 
Album 
Kliknij ikonę, aby 
zobaczyć urządzenia 
Apple i albumy. Wejdź 
w album, z którego 
chcesz skopiować 
zdjęcia i nagrania 
wideo. Następnie 
wybierz opcję 
skopiowania na dysk 
U, aby ukończyć 
tworzenie kopii 
zapasowej zdjęcia lub 
nagrania. 
 

 
Kopie zapasowe 
Kliknij ikonę kopii 
zapasowej, aby 
przywrócić kontakty 
na swoim telefonie 
 

 
 

 
Kliknij ikonę Ustawień, 
aby zobaczyć obecną 
wersję i szyfrowanie 
operacji, a także 
funkcje formatowania, 
modyfikacji 
rozdzielczości wideo i 
inne opcje. 
 

 
Dziękujemy za użycie. 



 
Muzyka 
Kliknij tę ikonę, aby 
otworzyć iPod Music 
Player na urządzeniu 
Apple 
 

 

 
Zeskanuj ten 
kod 2D, aby 
pobrać 
aplikację 
 

Dysk 
iFlashDevic
eHD Flash 
dla iOS 
Instrukcja 
dla 

użytkownika 
 

Pobierz aplikację z App 
Store: wyszukaj i-
FlashDeviceHD 
 
1. Otwórz App Store na 
iPhonie lub iPadzie. 
 
2. Wyszukaj „i-
FlashDevice HD” i pobierz 
oprogramowanie. 
 
3. Pobierz „i-
FlashDeviceHD”, 
wsadzony dysk U może 
zostać użyty. 
 
4. W interfejsie 
funkcyjnym możesz 
zobaczyć otwartą 
aplikację. 

Interfejs aplikacji 
 
I-FlashDeviceHD 
 
 

 
Album 
Kopie zapasowe 
Muzyka 
 

 
Nagrywanie 
Kamera 
Wideo 
 

Wstecz   Ustawienia 
 
Nr wersji    1.3.1 
Instrukcja aplikacji 
Cache          Zero KB 
Pokaż urkyte pliki 
Kontrola gestami 
Dostęp Touch ID 
Format zewnętrzny 
Format lokalny 
Automatyczna 
aktualizacja 
Zastosuj odtwarzacz 
strony trzeciej: Nie 
ustawiono 

Podręcznik 
użytkownika i-
FlashDeviceHD 
 
 

 
Pamięć iPhone 
iPhone: 28,99 GB / 
26,59 GB 
Urządzenia Apple i 
całkowita pozostała 
pojemność. Kliknij 
ikonę, aby zobaczyć 
pliki lokalne. 
 

 

 
Nagrywanie 
Kliknij tę ikonę, która 
umożliwia korzystanie 
z urządzenia do 
nagrywania na dysku 
U. 
 

 
Kamera 
Kliknij tę ikonę, aby 
użyć kamery 
przypisanej do aparatu 
dysku U. 



iPod iPhone 
iPad 

 
 
Pamięć iPhone 
iPhone: 28,99 GB 
/ 26,59 GB 
 

 
 
Pamięć 
urządzenia 
Pojemność: 28,99 
GB / 26,59 GB 
 
 
Otwórz instrukcje 
 

 
Pamięć zewnętrzna: 
Pojemność: 28,99 GB 
/ 26,59 GB 
Całkowita pojemność i 
pozostała dostępna 
pamięć na dysku U. 
Kliknij ikonę, aby 
zobaczyć pliki na dysku 
U. 
 

 
Album 
Kliknij ikonę, aby 
zobaczyć urządzenia 
Apple i albumy. Wejdź 
w album, z którego 
chcesz skopiować 
zdjęcia i nagrania 
wideo. Następnie 
wybierz opcję 
skopiowania na dysk 
U, aby ukończyć 
tworzenie kopii 

 

 
Wideo 
Kliknij tę ikonę,, aby 
używać sprzęt wideo 
zapisany na dysku U. 
 
 

 
Kliknij ikonę Ustawień, 
aby zobaczyć obecną 
wersję i szyfrowanie 
operacji, a także 
funkcje formatowania, 
modyfikacji 
rozdzielczości wideo i 
inne opcje. 
 

 
Dziękujemy za użycie. 



zapasowej zdjęcia lub 
nagrania. 
 

 
Kopie zapasowe 
Kliknij ikonę kopii 
zapasowej, aby 
przywrócić kontakty 
na swoim telefonie 
 

 
Muzyka 
Kliknij tę ikonę, aby 
otworzyć iPod Music 
Player na urządzeniu 
Apple 
 

 


