
MEEM kabel s automatickým zálohováním dat 

Uživatelský manuál

Stáhněte si Meem App na Google play nebo App Store

Ikona
Ikona je grafické znázornění připojeného telefonu nebo 
MEEM v aplikaci.

Telefon Nabíjecí adaptér USB port PowerbankaNabíječka do auta 

Detail Paměť
Ikona 
telefonu

Strana 
telefonu

Ikona Meem

Paměť

Strana MEEM

Hladina paměti
Zobrazuje celkovou velikost paměti a její momentální využití. Během procesu 
Obnovit/Kopírovat ukazuje celkovou paměť připojeného telefonu a její využití.
Superlist
Je seznam výchozích zálohovaných kategorií.
Zrcadlový režim
Automatické vytváření kopie na MEEM. Jedná se o aktivní zálohování.

Superlist Zrcadlový režim

Stisk

Posunutí
(levo/pravo,nahoru/dolu)

Stisk a držení

Tah(levo/pravo)

Gesta
Pár jednoduchých gest vám stačí k ovládání Meem App.
Bezpečnost
Meem App vyžaduje 4 místný PIN, aby nedošlo k neoprávněnému 
použití dat. Při prvních použití budete vyzváni k zadání PINu. 
Kdykoliv je k Meem připojeno nové zařízení bude vyžadován PIN. 
Meem automaticky šifruje vaše kontakty, kalendář a zprávy.

Důležité: Při zadání 10x nesprávného PINu, bude Meem trvale uzamčen. 
V připádě uzamčení kontaktujte hello@meemmemory.com.

Začínáme
Upozornění: před použitím si přečtěte část: "Důležité bezpečnostní 
instrukce".

MEEM nastavení
Připojte Meem k telefonu a k napájení (adaptér/USB)

Instalace Meem App
Ujistěte se že je telefon připojen k internetu a přejděte do Google play.
Důležité: Váš telefon musí mít Android 4.1.2 nebo vyšší nebo iOS 7 a vyšší
Meem App s Meem
Po prvním připojení telefonu, vás Android požádá o povolení komunikace s Meem. Zaškrtněte "vždy", aby nadále okno nevyskakovalo.
Meem App bez Meem 
Meem App nefunguje bez připojeného kabelu Meem.
Jméno v aplikaci
Stiskněte a podržte ikonu a změňte své jméno v aplikaci. 
Poznej mě
Klepnutím na pozadí přistupu "Get to know me”.
Nastavení
Přejetím vlevo na pozadí nastavení přístupu
Vlastnosti
Automatické zálohování
Po prvním zálohování se automaticky zapne zálohování po odpočtu 21s. Pokud chcete zálohování zrušit, klepněte.
Upozornění: Pokud některé položky byly odstraněny z telefonu od minulé zálohy, budou odstraněny i z Meem během automatického 
zálohování.

Využití paměti
Klepnutím na hladinu paměti se zobrazí data o využití paměti
Zastavení operace
Stisknutím a podržením pozadí zastavíte rozběhnutou operaci.
Superlist
Klepněte na ikonu nebo Meem pro otevření/zavření Superlistu.

• Kontakty
• Kalendář
• Zprávy
• Fotografie
• Videa
• Hudba
Klepnutím na kategorii zakážete/povolíte její zálohování.  



Manuální zálohování
Přesuňte ikonu telefonu na Meem.
Poznámka: Zakázané kategorie nebudou 
zálohovány. 
Důležité: Při překročení kapacity se operace 
sama ukončí. 
Manuální záloha kategorií
Přesuňte kategorii telefonu na Meem.
Využití paměti
Přejeďte doprava přes Meem.
Velikost kategorií
Klepněte na Meem a zobrazí se podrobné 
informace.
Více telefonů
Můžete zálohovat až 2 telefony.
Obnovení/kopírování
Přetáhněte ikonu Meem na ikonu telefonu.
Category Restore / Copy
Přetáhněte kategorie na stranu telefonu.

Synchronizace 2 telefonů
V Superlistu vyberte kategorie, které chcete synchronizovat.
Vymazání záloh
Podržte ikonu Meem
Vymazání zálohované kategorie
Podržte kategorii, kterou chcete vymazat ze zálohy.

Důležité bezpečnostní instrukce
Upozornění: Před použitím kabelu Meem si přečtěte "Důležité bezpečnostní instrukce".
Manipulace
Při manipulaci s kabelem Meem postupujte opatrně, kabel obsahuje citlivé elektronické 
komponenty, které se mohou poškodit.
Oprava
Nepokoušejte se rozebrat kabel Meem. Při nepovoleném zásahu ztratíte záruku.
Nabíjení
Při nabíjení používejte originální napájecí adaptéry dodané k telefonu, nebo certifikované 
napájecí adaptéry s USB 2.0 a vyšší a nebo adaptéry s platnými normami: EN 301489-34, IEC 
62684, YD / T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000. Při použití poškozeného adaptéru nebo kabelu 
Meem může dojít k požáru nebo k zasažení elektrickým proudem.
Nebezpečné oblasti
Nepoužívejte Meem v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu, např. na čerpacích stanicích nebo na 
místech, kde se vyskytují ve vzduchu chemikálie nebo velké množství prachu či kovové částečky.

Kompletní informace naleznete na www.meemmemory.com/
Restetování kompletních dat a nastavení Meem. Meem app nastavení> Reset.

CE Compliance Statement
MEEM complies with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directive 2004 / 108 / EC - Electromagnetic Compatibility (EMC).

Important: Unauthorized changes or modification to MEEM could void the electromagnetic compatibility (EMC) and negate your authority to operate MEEM.

WEEE Compliance Statement
MEEM complies with EU Directive 2012 / 19 / EU on the restriction of the use of waste electrical and electronic equipment.

RoHS Compliance Statement 
MEEM complies with EU Directive 2011 / 65 / EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its 
amendments.

FCC Compliance Statement
MEEM complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference and (2) This 
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important: Unauthorized changes or modification to MEEM could void the electromagnetic compatibility (EMC) and negate your authority to operate MEEM. 

MEEM Warranty
Please refer to the MEEM One (1) Year Limited Warranty document or visit www.meemmemory.com/warranty.

Disposal And Recycling Information
Please visit www.meemmemory.com/recycle for free and environmentally friendly disposal of your MEEM.
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