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Wprowadzenie 

O aplikacji Ur-Smart 

Aplikacja Ur-Smart dostarcza użytkownikowi niezbędnych funkcji do obsługi listy kontaktów e-mail, 

dokumentów, kont do stron www. Ur-Smart może byd użyty na jakimkolwiek komputerze PC z wyżej 

wymienionymi funkcjami bez obawy o pozostawienie poufnych danych osobowych. 

 Przenośna poczta email – wybierz pomiędzy Microsoft Outlook Express lub Microsoft Outlook 

 Przenośna kompresja danych – pliki mogą zostad skompresowane aby zwiększyd wolną 

przestrzeo do przechowywania danych 

 Przenośne dokumenty – gdziekolwiek pójdziesz, zabierz ze sobą dokumenty  

 Przeglądarka – Zabierz ze sobą listę ulubionych stron. Dane będą przechowywane na dysku USB 

aby zapobiec wyciekowi poufnych informacji z publicznego komputera PC 

 Konta stron www – przechowywanie loginów i haseł użytkownika do odwiedzanych stron www 

 PC-Lock – Zapobiega przed nieupoważnionym dostępem 

 Instant Messenger – Przechowywanie wiadomości na dysku USB,  

 Wyszukiwanie oprogramowania – pod adresem http://portableapps.com znajdziesz przenośne 

oprogramowanie do wielu zastosowao 

 Wyświetlanie obrazu – spersonalizowane wyświetlanie obrazu 

 Zmiana wyglądu aplikacji – możliwośd zmiany interfejsu użytkownika 

 Synchronizacja – synchronizacja osobistych wiadomości email, listy kontaktów, dokumentów, 

ulubionych stron, itp. 

Uwaga: Wszystkie pozostałe znaki towarowe i marki produktów w tej dokumentacji są prawną 

własnością ich właściciela (-i). Są one wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacyjnych. 

Wymagania systemowe 

System operacyjny: Microsoft Windows 2000 / XP / Vista 

Procesor: Intel Pentium III lub nowszy 

Pamięd: 64MB lub więcej 

Wolna przestrzeo na dysku twardym: 20MB 

Napęd CD ROM 

http://portableapps.com/


 

Port USB 

Przeglądarka: Internet Explorer 5.0 lub nowsza  

Oprogramowanie pocztowe: Microsoft Outlook Express V5.0 lub nowsze / Microsoft Outlook 

2000(V9.0) lub nowsze, Windows Mail 

(Dla synchronizacji poczty email, używaj tylko oprogramowania Microsoft Outlook lub Microsoft 

Outlook Express) 

Aby zainstalowad oprogramowanie wymagane są uprawnienia administratora 

 

Aktywacja Ur-Smart 
Kliknij dwukrotnie na ikonę Ur-Smart.exe Podczas aktywacji, podaj hasło które będzie wymagane do 

przyszłego dostępu do urządzenia USB niezależnie od tego do jakiego komputera zostanie wpięty. 

Ekran aktywacyjny 

 

Ustawianie hasła i wskazówki 

Przy pierwszym uruchamianiu aplikacji Ur-Smart, pojawią się ustawienia inicjujące, tak jak to 

pokazano na rysunku poniżej.  Wprowadź hasło, potwierdź i ustaw wskazówkę do hasła na wypadek 

gdybyś zapomniał hasła.  Przyszły dostęp do tego urządzenia będzie wymagał podania prawidłowego 

hasła. Jeżeli zgubisz hasło nie uzyskasz dostępu do danych zgromadzonych na urządzeniu USB. Jeżeli 

chcesz zmienid hasło przejdź do opcji „Change password” 



 

 

Aktywacja Ur-Smart 

Ikona aplikacji Ur-Smart powinna znajdowad się na pasku narzędzi w prawym dolnym rogu ekranu, 

tak jak to pokazano na rysunku poniżej. Tylko dyski flash USB firmy PQI mogą korzystad z funkcji 

aplikacji Ur-Smart. 

 

Zamykanie aplikacji Ur-Smart 

Aby zakooczyd działanie programu, odłącz dysk USB lub kliknij prawym klawiszem myszki na ikonie 

aplikacji i zaznacz „end program” Przed zakooczeniem korzystania za aplikacji upewnij się, że nie jest 

otwarty żaden proces kopiowania plików, w przeciwnym razie możesz utracid kopiowane dane. 

 



 

Interfejs Ur-Smart i instrukcje 

Interfejs 

 

Ikona Nazwa Funkcja 

 
UI lock Wyświetla okno aplikacji zawsze na wierzchu 

 
Portable email Przenośny email 

 
Portable documents Przenośne dokumenty 

 
Portable file compression Kompresja plików dla zwiększenia pojemności dysku 

 
Online help Pomoc online 

 
Minimize Minimalizacja okna aplikacji 

 
My  browser Osobista przeglądarka stron www z ulubionymi zakładkami 

 
PC lock Zabezpieczenie komputera przed nieupoważnionym dostępem 

 
Web account 

Przechowywanie danych o loginach i hasłach do wybranych 

stron www w celu łatwiejszego dostępu 



 

 
Instant Messenger 

Wszystkie wiadomości przechowywane na dysku flash USB, nie 

na komputerze PC 

 
Software serach Pomoc w poszukiwaniu oprogramowania 

  

 
Scroll button Nawigacja pomiędzy ikonami 

 
Capacity reminder Wskazuje ilośd aktualnie wolnego miejsce na dysku 

 

Panel użytkownika – zmiana wyglądu  

 

Kliknij na przycisk „Show image” aby zmienid wygląd 

 



 

Obraz może byd wyśrodkowany, rozciągnięty, itp. 

Ustawienia użytkownika 

 

 

 Change password 

Klikając na tę opcje, masz możliwośd zmiany hasła 

Maksymalna długośd hasła 16 bitów 

Maksymalna długośd wskazówki 64 bity 

 



 

 

 Select portable E-Mail client program 

Za pomocą tej opcji zmienisz klienta poczty 

 

 

 Portable IE Browser setting 

Zmieo ustawienia dla przeglądarki IE 
 

 

 Clear data for portable IE browser data 

Użyj tej opcji aby wyczyścid pliki cookies 

 



 

 

 

 Change Skin 

Użyj tej opcji aby zmienid skórę dla aplikacji Ur-Smart. Zamknij aplikację Ur-Smart pobierz 

pliki skórek ze strony i wypakuj je do folderu Ur-Smar Data\Skin (jest to folder ukryty, przed 

przystąpieniem do procedury zamknij program). Na przykład jeżeli pobierzesz plik Classic.rar, 

wypakuj go do katalogu X:\Ur-Smart Data\ Skin\Classic (X: to litera dysku urządzenia flash 

USB) Kliknij na przycisk „Change Skin” pojawią się nowe opcje skór do wyboru. 

 

 About 

O programie Ur-Smart 

Skrót przeniesie cię automatycznie na stronę producenta PQI 

 

 



 

Synchronizacja 

 

Przycisk „Sync” służy do synchronizacji poczty, zakładek i dokumentów. 

 

 

Reprezentuje twoje przenośne 

urządzenie 
 

Reprezentuje urządzenie docelowe 

 

 Run: 

Wykonanie synchronizacji 

 Save: 

Zapis wybranych ustawieo 

 Setup: 

Ustawienia dla synchronizacji 

 Kierunek  jednostronny: 

Synchronizacja tylko w jednym kierunku, na PC lub na UFD 



 

 

 Synchronizacja  w wielu kierunkach: 

Docelowe miejsce synchronizacji na PC i UFD 

 



 

Advance Settings: 

Ustawienia zaawansowane 

 

 

1. Tworzenie katalogu 

 Kiedy zaznaczone – Tworzy nowy katalog z taką samą nazwą do synchronizacji 

 Kiedy niezaznaczone – Nie tworzy nowego katalogu. 

2. Jeżeli w katalogu docelowym znajdują się nieznane pliki. 

 Do not delete – Domyślne ustawienie, zsynchronizowanie wszystkich plików ze źródła do 

celu 

 Do not delete – Dla sprawdzenia lub danych – zsynchronizowanie dla wszystkich plików 

ze źródła do celu. 

 Delete existing file or folder in target directory – Usunięcie wszystkich plików różniących 

się od źródła. 

3. Opcje backup 

 No backup: Domyślne ustawienie zaktualizuje pliki bez robienia kopii zapasowych 

 Backup previous file and save different versions: Zrobi kopie zapasową oryginalnych 

plików przed aktualizacją. Na przykład oryginalna nazwa pliku to 001_IMG.jpg, kopia 

będzie miała nazwę 001_IMG.jpg1.bak. Pierwsza liczba po 001_IMG.jpg to wersja kopii a 

znajdujące się za nią rozszerzenie .bak sygnalizuje że jest to kopia. 

 Number of backup copies to save: Maksymalna ilośd kopii zapasowych, starsze będą 

usuwane. 



 

Synchronizacja z Microsoft Outlook/Outlook Express 

Do synchronizacji musisz posiadad zainstalowany na komputerze program Microsoft Outlook lub 

Outlook Express. 

Jeżeli nie jest zainstalowany oraz uruchomiony to katalog docelowy nie może byd zaznaczony i 

synchronizacja nie zadziała. 

Microsoft Outlook/Outlook Express mają różne ustawienia. W przypadku Outlook Express 

synchronizacja zawiera skrzynkę odbiorczą, skrzynkę nadawczą, wysłane, usunięte oraz kopie 

robocze. Zaznacz co chcesz zsynchronizowad. 



 

 

Poza synchronizowaniem poczty, możesz również synchronizować „My Favorites” (Ulubione)  

dla jednokierunkowej synchronizacji. 

 

 



 

Synchronizacja w Microsoft Outlook obejmuje skrzynkę odbiorczą, nadawczą, kontakty, kalendarz, 

notatki, zadania oraz kopie robocze. 

Zaznacz które elementy chcesz zsynchronizować. 

Dla synchronizacji istnieją szczegółowe ustawienia do wyboru takie jak maksymalna 

pojemność lub synchronizacja tylko nieprzeczytanej poczty. 

 



 

Poza synchronizowaniem poczty, możesz również synchronizować „My Favorites” dla 

jednokierunkowej synchronizacji. 



 

Podczas procesu synchronizacji powinien pokazać się komunikat, proszę wybrać „Yes” oraz 

„10 minutes” które są domyślną wartością. Wyświetlenie tej wiadomości zapobiega 

nieautoryzowanemu dostępowi (wirusy/trojany) do twojej poczty. Czas synchronizacji zależy 

od wielkości synchronizowanych plików. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Przenośna skrzynka e-mail 

Instrukcja 

 Proszę wybrać „Portable Email” z interfejsu użytkownika. 

 Do prawidłowego działania synchronizacji na komputerze musi być zainstalowany, 

skonfigurowany oraz uruchomiony program Microsoft Outlook / Outlook Express.  

 Aktywacja funkcji Portable Email: Po wybraniu klienta poczty pojawi się ekran 

startowy. Można uruchomić tworzenie kopii poczty na dysk flash. 

 Uwaga: Należy się upewnić czy na dysku flash jest wystarczająca ilość wolnego 

miejsca. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Przenośne dokumenty 

Instrukcja 

 Wybierz „Portable Document” z interfejsu użytkownika. 

 Istnieje możliwość przeciągnięcia plików bezpośrednio na ikonkę Portable Document 

w celu ich skopiowania. 

 Katalog w którym są przechowywane pliki to X:\Ur-Smart Data\My Document, gdzie x: 

to litera dysku USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Kompresja plików 

Instrukcja 

 

 Wybierz „Portable File Compresion” z interfejsu użytkownika 

 W oknie należy wpisać hasło które umożliwi pokazanie głównego okna Portable 

Security Document. 

 Katalog w którym są przechowywane pliki to X:\ Ur-Smart Data\My ARZip, gdzie x: to 

litera dysku USB. 

Uwaga: Usunięcie tego katalogu usunie wszystkie skompresowane dokumenty. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 Dodaj nowe pliki lub katalogi do przenośnej kompresji plików, kliknij przycisk 

„Add” aby rozpocząć procedurę. W tym miejscu mogą być również dodane nowe 

katalogi w celu lepszej organizacji danych. 

 Po dodaniu nowego pliku lub katalogu pojawi się okno kompresji. Czas oraz rozmiar 
kompresji zależy od prędkości komputera oraz rozmiarów pliku. (Np. Większe pliki 
kompresują się dłużej). 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 

 
 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Lock-PC 

Instrukcja 

 Proszę wybrać „Lock-PC” z interfejsu użytkownika. 

 Pojawi się okno w którym należy wpisać hasło. Proszę wpisać hasło aby przejść do 

głównego okna Lock-PC. 

 W oknie Lock-PC można ustawić hasło, czas blokady, wyświetlany obrazek lub 

słowo. 

 Jeżeli zostanie wybranych kilka obrazów, to zostaną one pokazane jako pokaz 

slajdów w odstępie 5 sekund. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 Istnieją dwie możliwości zablokowania PC-Lock, Pierwsza polega na włożeniu 

urządzenia do portu USB a druga  polega na wpisaniu hasła które blokuje Lock-PC. 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Konta Web 

Instrukcja 

 Proszę wybrad „Web Account” z interfejsu użytkownika. 

 Pojawi się okno w którym należy wpisać hasło. Proszę wpisać hasło aby przejść do 

głównego okna Web Account. 

 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 

 

 

 

Lista Web Account 

 Wyświetla listę wszystkich kont web. 

Dodawanie nowego konta web 

 Dodawanie nowego konta web 

 

 Proszę wpisad poprawne hasło i nazwę konta dla strony web i zalogowad się. 

 Pojawi się komunikat Ur-Smart. Proszę kliknąd na przycisk zapisu  aby zapisad wszystkie 

powiązane informacje o logowaniu. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 

 

Zarządzane kontami Web 

 W tym miejscu można dokonać zmiany ustawień kont 

 Wybierz konto które chcesz zmodyfikować i kliknij na „edit”. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Komunikatory 

Instrukcja 

 Proszę wybrad „Instant Messenger” z interfejsu użytkownika. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 Wpisz informacje o swoim koncie do okna, wszystkie informacje o rozmowach zostaną 

zapisane na pamięci flash. 

 Aktualnie wspierane komunikatory to: Skype, MSN i QQ. 

Przeglądarka 

Instrukcja 

 Proszę wybrad „My Browser” z interfejsu użytkownika 

 Przy pierwszym użyciu, program zapyta się czy zrobid kopie „Ulubionych” z komputera na 

dysk usb. 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Wyszukiwanie oprogramowania 

Instrukcja 

 Proszę wybrad „Software Search” z interfejsu użytkownika. 

 Wpisz słowa kluczowe dla wyszukania darmowego oprogramowania. 

 

 

 



 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 

 

 

 

 Ta funkcja łączy się ze stroną http://portableapps.com w celu przeprowadzenia 

wyszukiwania. Oprogramowanie jest własnością witryny http://portable.com i jej 

prawnych właścicieli. 

http://portableapps.com/
http://portable.com/


 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Ważne informacje 

1. Ur-Smart jest kompatybilne tylko z nośnikami flash PQI USB. 

2. Proszę nie odłączad nośnika flash od komputera podczas szyfrowania lub transferu danych w 

celu zapobiegania uszkodzeniu napędu. 

Wszystkie inne marki i znaki handlowe w tym dokumencie są  własnością ich odpowiednich 

właścicieli. Zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacji. 

 

Wsparcie techniczne 

Jeżeli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące naszych produktów proszę kontaktowad się za 

pomocą poczty elektronicznej lub odwiedzid naszą stronę internetową. Dziękujemy! 

Nasza strona internetowa: http://www.pqigroup.com/ 

Serwis: http://www.pqigroup.com/contact_engineer.asp 

 

http://www.pqigroup.com/
http://www.pqigroup.com/contact_engineer.asp


 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

 

Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.  

Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia 
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu. 

 

Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 

Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w 
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków 
zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 

Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem 

www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 

 

Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego 
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten 
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu 
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. 
Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla 
środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do 
lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. 

Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 

 

Dział Wsparcia Technicznego 

Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 

http://www.fen.pl/
http://www.fen.pl/serwis
http://www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf


 

 Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań 

e-mail: sales@fen.pl; www.fen.pl 

Kontakt: help@fen.pl   

mailto:help@fen.pl

