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@ Versie Nr_ 
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@ Verborgen bestand tonen 
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Album 

Backups 

Muziek 

Apple-apparaten en totale opslagcapaciteit

van de resterende vrije ruimte 

Klik op het icoon om de lokale bestanden te bekijken. 

Totale capaciteit en resterende 

beschikbare ruimte op U-schijfapparaten, 

Klik op het pictogram om de bestanden 

op de U-schijf te bekijken. 

Klik op het icoon om de albums van de 

Apple apparaten te bekijken. Geef het 

album in waar u foto's, video's en video's 

wilt kopiëren. Kies "Kopiëren naar de U-

schijf" en maak een volledige back-up 

van foto's en video's.

Klik op het pictogram om een back-up te 

maken van uw telefooncontacten en 

deze te herstellen. 

Klik op het icoon om de iPod 

Muziekspeler van Apple apparaten te 

openen. 
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Album 

Backups 

Muziek 

Apple-apparaten en totale opslagcapaciteit

van de resterende vrije ruimte 

Klik op het icoon om de lokale bestanden te bekijken. 

Recorder 

Camera 

© 
Video 

Klik op het icoon dat is opgeslagen 

om het U-schijfopnameapparaat te 

gebruiken 

Klik op het icoon om de camera te 

bedienen die is opgeslagen op een 

U-schijfapparaat. 

Klik op het pictogram om de video 

apparatuur te bedienen die wordt 

opgeslagen op U disk. 

Klik op het icoon Instellingen om de huidige 

versie en bedieningscodering, formattering, 

wijziging van de videoresolutie en andere 

functies te bekijken. 

Bedankt voor uw gebruik

Recorder 

Camera 
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Video 

Bedankt voor uw gebruik
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