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1. Wstęp  Informacje o tym podręczniku
1. Wstęp

System sieciowych pamięci masowych FreeAgent® GoFlex™ Home pozwala na korzystanie 
z jednego zewnętrznego dysku dla wszystkich komputerów w domu. Dzięki pojemności 
wystarczającej do obsługi wielu komputerów i użytkowników można łatwo zapisywać 
wszystkie pliki w jednej centralnej lokalizacji oraz automatycznie i w sposób ciągły tworzyć 
kopie zapasowe plików i folderów na każdym komputerze domowym. 

Konfiguracja jest prosta i polega tylko na podłączeniu do routera Wi-Fi, dzięki czemu w kilka 
minut uzyskuje się bezprzewodowy dostęp do plików oraz funkcji przesyłania zdjęć, muzyki 

i filmów do komputerów osobistych (PC), komputerów Mac® i konsoli gier. Ponadto można 
udostępnić drukarkę wszystkim komputerom w domu — wystarczy podłączyć ją do portu 
USB w urządzeniu GoFlex Home.

Informacje o tym podręczniku
Niniejszy Podręcznik użytkownika przedstawia funkcje urządzenia GoFlex Home, opisuje 
sposób konfigurowania systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home i objaśnia, 
jak używać urządzenia GoFlex Home do udostępniania i zapisywania plików, tworzenia kopii 
zapasowych plików i uzyskiwania dostępu do plików z dowolnego miejsca na świecie.

Podręcznik użytkownika zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z Seagate 
Share, aplikacji internetowej pozwalającej na uzyskiwanie dostępu do plików w urządzeniu GoFlex 
Home za pośrednictwem internetu, jak również udostępnianie plików znajomym i rodzinie.

Uwaga: Niektóre z funkcji opisanych w niniejszym Podręczniku użytkownika są dostępne tylko 

w komputerach z systemem operacyjnym Windows. Części podręcznika, które opisują 

tylko funkcje działające w systemie Windows, zostały wyraźnie oznaczone.
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1. Wstęp  Wymagania systemowe
Wymagania systemowe
Aby skonfigurować urządzenie GoFlex Home i z niego korzystać, potrzebne są następujące 
elementy:

• Sieć domowa (tzw. sieć lokalna lub sieć LAN)

• Router przewodowy lub bezprzewodowy z dostępnym portem sieci Ethernet

• Połączenie internetowe do wymiany plików przez internet

Komputery PC uzyskujące dostęp do urządzenia GoFlex muszą spełniać następujące 
wymagania:

• Procesor klasy Pentium III 500 MHz lub nowszy

• 256 MB RAM

• System operacyjny Windows® XP, Windows Vista® lub Windows 7

• Przeglądarka Internet Explorer® 6 lub nowsza, Firefox® 2.x lub nowsza albo Chrome 4.x 
lub nowsza

Komputery Mac uzyskujące dostęp do urządzenia GoFlex muszą spełniać następujące 
wymagania:

• System operacyjny Mac OS® X 10.4 lub nowszy

• Przeglądarka Safari® 3.1 lub nowsza

Urządzenie GoFlex Home działa z większością domowych urządzeń sieciowych bez 
wymaganych specjalnych ustawień. Jeśli jednak masz w domu router klasy biznesowej, 
może być potrzebna zmiana jego ustawień sieciowych.
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1. Wstęp  Omówienie urządzenia GoFlex Home
Omówienie urządzenia GoFlex Home 

• Stacja dokująca dysku GoFlex Home: Współpracuje ze wszystkimi dyskami FreeAgent 
GoFlex Home i Go Flex Desk

• Dysk GoFlex Home: Pojemność 1 TB lub 2 TB (zależnie od modelu)

• Lampka GoFlex Home: Przekazuje informacje o bieżącym stanie urządzenia GoFlex Home:

• Zielona migająca: Urządzenie GoFlex Home uruchamia się.

• Zielona świecąca stale: Urządzenie GoFlex Home jest podłączone do sieci i gotowe 
do pracy.

• Pomarańczowa migająca: Urządzenie GoFlex Home nie jest podłączone do sieci.

• Lampka dysku: Przekazuje informacje o bieżącym stanie dysku:

• Biała świecąca stale: Dysk GoFlex jest zainstalowany w stacji dokującej i gotowy 
do użycia.

• Biała nieświecąca: Dysk GoFlex nie jest zainstalowany lub wystąpił problem.

Rysunek 1:    Przód urządzenia GoFlex Home

Stacja dokująca dysku 
GoFlex Home

Dysk GoFlex

Lampka GoFlex HomeLampka dysku
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1. Wstęp  Omówienie urządzenia GoFlex Home
• Przycisk zasilania: Służy do włączania i wyłączania urządzenia GoFlex Home.

• Port zasilania: Służy do podłączania urządzenia GoFlex Home do źródła zasilania.

• Port sieci Ethernet: Służy do podłączania urządzenia GoFlex Home do routera.

• Lampki portu sieci Ethernet: Ich miganie sygnalizuje aktywność sieci.

• Port USB: Umożliwia podłączenie urządzenia GoFlex Home do dowolnego urządzenia 
USB, np. dysku lub drukarki.

• Przycisk resetowania: Resetuje hasło GoFlex Home; resetuje urządzenie GoFlex Home 
do początkowych ustawień fabrycznych (zwykle nie jest używany — zobacz strona 67, 
aby uzyskać więcej informacji).

Rysunek 2:    Tył urządzenia GoFlex Home

Port USB
Przycisk zasilania

Przycisk resetowania

Port zasilania

Port i lampki sieci Ethernet
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1. Wstęp  Funkcje specjalne urządzenia GoFlex Home
Funkcje specjalne urządzenia GoFlex Home 
• Automatyczne tworzenie kopii zapasowych: Urządzenie GoFlex Home chroni ważne 

pliki dzięki funkcji automatycznego (typu „ustaw i zapomnij”) tworzenia kopii zapasowych 
plików dostępnej w aplikacji Memeo™ Instant Backup (tylko system Windows) i jest 
kompatybilne z programem Time Machine® do komputerów Mac. 

• Zapis w centralnej lokalizacji: Urządzenie GoFlex Home to centralne miejsce 
przechowywania multimediów cyfrowych (muzyki, zdjęć, filmów) i innych domowych 
plików, które chcesz udostępnić wszystkim osobom w sieci domowej. Można 
przechowywać wszystkie pliki w systemie Windows i Mac w jednym miejscu.

• Konta użytkowników: Dostęp do urządzenia GoFlex Home może uzyskać nawet pięć 
osób/komputerów w sieci domowej (nieograniczoną liczbę kont zapewnia wersja Seagate 
Share Pro; więcej informacji — zobacz strona 10).

• Dostęp zdalny: Urządzenie GoFlex Home daje dostęp do cyfrowych treści z dowolnego 
miejsca w domu lub poza nim przy użyciu aplikacji sieciowej Seagate Share. Dostęp do 
urządzenia GoFlex Home można nawet uzyskać z telefonów klasy Smart Phone (funkcja 
dostępna w aplikacji Seagate Share Pro — zobacz strona 10).

• Scentralizowane drukowanie: Po podłączeniu drukarki do portu USB w urządzeniu 
GoFlex Home każdy użytkownik sieci domowej może na niej bezprzewodowo drukować. 
Więcej informacji — zobacz strona 42.

• Przesyłanie plików muzycznych i wideo (DLNA): Każdy użytkownik sieci domowej może 
przesyłać z urządzenia GoFlex Home muzykę, filmy i wideo do komputera lub urządzeń 
cyfrowych multimediów, takich jak FreeAgent GoFlex TV (DLNA to skrót od Digital Living 
Network Alliance; jest to technologia umożliwiająca korzystanie w cyfrowym urządzeniu 
multimedialnym z cyfrowych plików multimedialnych zapisanych w urządzeniu GoFlex Home).

• Seagate Dashboard: Oprogramowanie to służy jako centralne miejsce, z którego można 
uzyskać dostęp do wszystkich funkcji GoFlex Home (tylko system Windows).

• Łatwa rozbudowa: Jeśli będziesz potrzebować dodatkowej pojemności w przyszłości, 
możesz łatwo usunąć i zastąpić dysk w urządzeniu GoFlex Home bez użycia narzędzi. 
Możesz również podłączyć zewnętrzny dysk USB bezpośrednio do urządzenia 
GoFlex Home, aby uzyskać jeszcze więcej miejsca. Więcej informacji — zobacz strona 68.
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1. Wstęp  Funkcje specjalne urządzenia GoFlex Home
Informacje o aplikacji Seagate Share Pro
Po zaktualizowaniu aplikacji do wersji Seagate Share Pro, która zapewnia opcje usługi 
premium w ramach subskrypcji rocznej, dostępna jest nieograniczona liczba kont 
użytkowników i inne przydatne funkcje.

Aplikacja Seagate Share Pro zapewnia:

• Dostęp do urządzenia GoFlex Home i aplikacji Seagate Share dla nieograniczonej liczby osób. 

• Dostęp zdalny do urządzenia GoFlex Home z telefonów klasy Smart Phone, takich jak 
Blackberry® oraz iPhone®, a także innych przenośnych urządzeń multimedialnych, takich 
jak iPad.

• Integrację z portalami Facebook® i Flickr®, która umożliwia łatwe kopiowanie zdjęć 
z urządzenia GoFlex Home do kont online.

• Interfejs 3D Wall aplikacji Cooliris, który gwarantuje niezapomniane wrażenia z oglądania 
zdjęć zapisanych w urządzeniu GoFlex Home.

• Bezpieczny dostęp zdalny do urządzenia GoFlex Home poprzez protokół FTPS.

• Integrację z kanałami RSS (Really Simple Syndication), ułatwiającą udostępnianie 
znajomym i rodzinie najnowszych zdjęć, np. z wakacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tych i innych funkcjach aplikacji Seagate Share Pro, kliknij 
przycisk Learn More (Więcej informacji) w Seagate Share Pro, w sklepie z aplikacjami 
(Application Store) Seagate Dashboard.

Informacje o aplikacji Premium Backup
Jeśli chcesz mieć możliwość tworzenia kopii zapasowych więcej niż trzech komputerów 
w urządzeniu GoFlex Home, możesz zakupić aktualizację oprogramowania do wersji 
Premium Backup w sklepie z aplikacjami (Application Store) w Seagate Dashboard. 
Oprogramowanie Premium Backup pozwala na tworzenie kopii zapasowych plików 
z nieograniczonej liczby komputerów w urządzeniu GoFlex Home.
Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 10



2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 1: Zapoznanie się z procesem konfiguracji
2. Konfigurowanie urządzenia 
GoFlex Home — Windows

Konfiguracja urządzenia GoFlex Home jest łatwa. Niniejszy rozdział objaśnia wszystkie kroki 
oraz dostarcza wskazówek na temat najlepszego wykorzystania urządzenia GoFlex Home.

Krok 1: Zapoznanie się z procesem konfiguracji
Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z czynnościami wykonywanymi podczas 
konfigurowania urządzenia oraz folderami, które są tworzone automatycznie przez GoFlex 
Home w trakcie konfiguracji.

Czynności związane z konfiguracją podstawową
• Połącz się z urządzeniem GoFlex Home (jak to opisano w drukowanej wersji podręcznika 

Szybkie wprowadzenie).

• Nadaj nazwę, aktywuj i zarejestruj urządzenie GoFlex Home.

• Zainstaluj na swoim komputerze następujące oprogramowanie: 

• Seagate Dashboard, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji GoFlex Home

• Memeo Instant Backup, aby automatycznie wykonywać kopie zapasowe plików

• Utwórz indywidualne konta użytkowników i hasła dla każdej osoby w sieci domowej.

• Zainstaluj oprogramowanie na innych komputerach z systemem Windows w sieci 
domowej (lub skonfiguruj komputery Mac — zobacz strona 19).

Pełne instrukcje zawiera część „Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home” na 
stronie 12.
Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 11



2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home
Zasady automatycznego tworzenia folderów w urządzeniu GoFlex Home
Podczas tworzenia w trakcie konfiguracji własnego konta użytkownika i hasła urządzenie 
GoFlex Home automatycznie tworzy trzy foldery na dysku:

• Folder Public (Publiczne), w którym pliki mogą być zapisywane i otwierane przez 
wszystkie osoby w sieci domowej.

• Folder Personal (Osobiste), do którego masz dostęp tylko Ty, gdzie można zapisywać 
pliki osobiste lub prywatne. Nie będzie mieć do nich dostępu żadna inna osoba w sieci 
domowej.

• Folder Backup (Kopie zapasowe), do którego masz dostęp tylko Ty, gdzie zapisywane są 
wszystkie pliki kopii zapasowych.

Urządzenie GoFlex Home również automatycznie tworzy folder Personal (Osobiste) i Backup 
(Kopie zapasowe) dla każdego konta użytkownika utworzonego dla członków gospodarstwa 
domowego. Po zakończeniu konfiguracji każdy członek gospodarstwa domowego może 
przesyłać własne pliki multimedialne i inne do urządzenia GoFlex Home poprzez ich przeciąganie 
z komputera do wybranych folderów. Więcej informacji zawiera część „Kopiowanie plików do 
urządzenia GoFlex Home” na stronie 33.

Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home
1. Rozpakuj pudełko i sprawdź poniższe elementy:

Rysunek 3:    Zawartość opakowania

Stacja dokująca GoFlex Home

Kabel sieci Ethernet

Dysk GoFlex

Zasilacz Podręcznik Szybkie wprowadzenie

Instalacyjna płyta CD
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2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home
2. Przed rozpoczęciem upewnij się, że przycisk zasilania jest w pozycji OFF, a następnie 
podłącz urządzenie GoFlex Home:

a. Podłącz dostarczony przewód sieci Ethernet do routera i portu sieci Ethernet urządzenia 
GoFlex Home.

b. Podłącz dostarczony zasilacz do gniazda zasilania (DC 12V) i portu zasilania urządzenia 
GoFlex Home.

3. Umieść urządzenie w stacji dokującej, a następnie naciśnij przycisk Power (Zasilanie).

a. Dopasuj złącze u dołu dysku do złącza w stacji dokującej.

b. Delikatnie wciśnij dysk, aż wskoczy na miejsce.

c. Naciśnij przycisk Power (Zasilanie). 

Rysunek 4:    Podłączanie przewodów

Rysunek 5:    Dokowanie dysku GoFlex

Przycisk zasilania w położeniu wyłączonym
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2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 3: Instalowanie oprogramowania
4. Zaczekaj, aż wszystkie lampki z przodu urządzenia GoFlex Home przestaną migać. Może to 
potrwać kilka minut.

Jeśli lampka urządzenia GoFlex Home nie świeci się stale na zielono, odczekaj około dwóch 
minut, aby urządzenie GoFlex Home miało możliwość pełnego uruchomienia się; jeśli miga na 
pomarańczowo, urządzenie GoFlex Home albo nie może połączyć się z siecią, albo nie może 
komunikować się z dyskiem. Dodatkową pomoc zawiera część „Rozwiązywanie problemów” 
na stronie 72.

Krok 3: Instalowanie oprogramowania
1. Włącz komputer, a następnie włóż płytę instalacyjną GoFlex Home do napędu.

Uwaga: Jeśli instalujesz GoFlex Home na komputerze lub urządzeniu bez napędu CD-ROM, wejdź 

na stronę www.seagate.com/goflexhomesupport, aby pobrać oprogramowanie instalacyjne.

2. Kiedy otworzy się ekran powitalny, wybierz język, a następnie kliknij przycisk OK.

Otworzy się kreator konfiguracji.

WSKAZÓWKA: Jeśli kreator konfiguracji nie zostanie uruchomiony automatycznie, otwórz 
przeglądarkę Explorer, przejdź do płyty CD, a następnie kliknij dwukrotnie 
ikonę SeagateDashboardSetup.exe.

3. Aby zainstalować aplikacje Seagate Dashboard i Memeo Instant Backup, postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish (Zakończ), a następnie przejdź do części 
„Krok 4: Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home”.

Rysunek 6:    Lampki GoFlex Home

Lampka GoFlex Home: 
Świeci stale na zielono, 
gdy urządzenie jest gotowe

Lampka dysku:
Świeci stale na biało, gdy

urządzenie jest gotowe
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2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 4: Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home
Krok 4: Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home
WSKAZÓWKA: Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz pod ręką papier i długopis, 

aby zapisywać nazwy i hasła, które chcesz utworzyć podczas konfiguracji.

Podczas instalowania oprogramowania automatycznie otworzy się kreator konfiguracji 
GoFlex Home. Może to potrwać kilka chwil. 

Kreator wyszuka i połączy komputer z urządzeniem GoFlex Home, a następnie otworzy ekran 
Device Information (Informacje o urządzeniu).

Jeśli komputer nie łączy się z urządzeniem GoFlex Home, zobacz część „Rozwiązywanie 
problemów” na stronie 72.

1. Wprowadź nazwę urządzenia GoFlex Home. 

Nazwa musi zaczynać się od litery i składać się co najmniej z trzech znaków. Można stosować 
litery, cyfry, dywizy, kropki i podkreślniki. Nie można stosować spacji.

Ponieważ masz dostęp do urządzenia GoFlex Home za pośrednictwem internetu, urządzenie musi 
mieć unikalną nazwę. Użyj przycisku Check Availability (Sprawdź dostępność), aby upewnić się, 
że żądana nazwa jest dostępna.

Jeśli klucz produktu nie zostanie wprowadzony automatycznie, odczytaj go w dolnej części 
stacji dokującej urządzenia GoFlex Home i wprowadź w polach klucza produktu.

2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Urządzenie GoFlex Home zostanie uaktywnione i otworzy się ekran Account Information 
(Informacje o koncie).

3. Utwórz swoje konto użytkownika, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Hasło musi 
zawierać co najmniej sześć znaków, w tym jedną cyfrę. Wielkość liter ma znaczenie.

Wprowadź adres e-mail, na który będą wysyłane sporadyczne komunikaty systemowe. 
Otrzymasz wiadomość systemową, gdy wystąpi problem z dyskiem, dysk będzie zapełniony 
lub subskrypcja aplikacji Seagate Share Pro wkrótce wygaśnie. 

4. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Otworzy się ekran Registration (Rejestracja).

5. Wybierz kraj i wprowadź adres e-mail do celów rejestracji, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Urządzenie GoFlex Home ma teraz nazwę, jest aktywne i gotowe do pracy.

6. Kliknij przycisk Launch Seagate Dashboard (Uruchom Seagate Dashboard).

Otworzy się aplikacja Seagate Dashboard.Jest ona centralnym miejscem, z którego można 
uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia GoFlex Home. Więcej informacji — zobacz 
strona 26.

7. Kontynuuj konfigurowanie urządzenia GoFlex Home, dodając do systemu sieciowych 
pamięci masowych GoFlex Home konta użytkowników innych członków gospodarstwa 
domowego (zobacz strona 16) oraz inne komputery (zobacz strona 17).
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2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 5: Dodawanie użytkownika do GoFlex Home
Krok 5: Dodawanie użytkownika do GoFlex Home
Wszystkie osoby, które chcą mieć dostęp do urządzenia GoFlex Home, muszą posiadać 
własne konta. System GoFlex Home obsługuje maksymalnie pięć kont użytkowników. 

WSKAZÓWKA: Nieograniczona liczba kont (oraz inne przydatne funkcje GoFlex Home) 
jest dostępna po dokonaniu subskrypcji aplikacji Seagate Share Pro. 
Więcej informacji zawiera część „Informacje o aplikacji Seagate Share 
Pro” na stronie 10.

Aby dodać nowe konta użytkowników do systemu GoFlex Home:

1. W oknie How to... (Jak...) aplikacji Seagate Dashboard kliknij przycisk Add Users (Dodaj 
użytkowników).

Wyświetlone zostanie okno Add Users (Dodaj użytkowników).

2. Wprowadź nazwę użytkownika.

Nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery i składać się co najmniej z trzech znaków. 
Wielkość liter w nazwie użytkownika nie ma znaczenia. W systemie GoFlex Home nie można 
użyć tej samej nazwy użytkownika dwa razy.

3. Wprowadź i potwierdź hasło użytkownika.

Hasło musi zawierać co najmniej sześć znaków, w tym jedną cyfrę. Wielkość liter ma znaczenie.

WSKAZÓWKA: Podczas wpisywania haseł staraj się wyważyć wygodę i bezpieczeństwo 
odpowiednio do Twojego gospodarstwa domowego. Możesz na przykład 
pozwolić członkom gospodarstwa domowego wybrać własne hasła, 
ale wprowadzać i monitorować je samodzielnie, tak aby pełnić rolę 
administratora sieci domowej, jeśli ktoś zapomni hasła lub wystąpią inne 
problemy. Możesz też pozwolić członkom gospodarstwa domowego 
wprowadzać własne hasła samodzielnie, tak by tylko oni mogli uzyskiwać 
dostęp do plików, które zapisują w swoich folderach osobistych, i kopii 
zapasowych.

4. Jeśli chcesz, aby dana osoba mogła wykonywać takie same zadania jak administrator sieci 
domowej, zaznacz opcję Allow this user to create, modify, and delete user accounts 
(Pozwalaj temu użytkownikowi na tworzenie, modyfikowanie i zmienianie kont).

5. Kliknij przycisk Add User (Dodaj użytkownika).

Zostanie utworzone konto użytkownika, a dana osoba może rozpocząć korzystanie z systemu 
GoFlex Home, gdy tylko jej komputer będzie dodany do systemu sieciowego pamięci 
masowych GoFlex Home (zobacz strona 17).

6. Kliknij przycisk Add Another User (Dodaj kolejnego użytkownika), aby kontynuować 
tworzenie kont użytkowników (powtarzając kroki wymienione w tej części), lub kliknij przycisk 
Done (Gotowe).

Po zakończeniu tworzenia kont użytkowników przejdź do części „Krok 6: Dodawanie 
komputerów do GoFlex Home” na stronie 17.
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2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Krok 6: Dodawanie komputerów do GoFlex Home
Krok 6: Dodawanie komputerów do GoFlex Home

Uwaga: Z urządzeniami GoFlex Home współpracują zarówno komputery PC, jak i Mac. Dodawanie 

komputerów Mac do urządzenia GoFlex Home zostało opisane w części „Krok 6: Konfigurowanie 

dodatkowych komputerów Mac” na stronie 24.

Aby dodać komputer do systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home, należy 
zainstalować oprogramowanie GoFlex Home — Seagate Dashboard i Memeo Instant 
Backup. Dostęp do urządzenia GoFlex Home może uzyskać nawet pięć osób/komputerów 
w sieci domowej. 

WSKAZÓWKA: Nieograniczona liczba użytkowników i komputerów (oraz inne przydatne 
funkcje GoFlex Home) jest dostępna po dokonaniu subskrypcji aplikacji 
Seagate Share Pro. Więcej informacji zawiera część „Informacje o aplikacji 
Seagate Share Pro” na stronie 10.

Aby dodać komputer do systemu GoFlex Home:

1. Włącz komputer, który chcesz dodać, a następnie włóż płytę instalacyjną GoFlex Home 
do napędu.

Uwaga: Jeśli instalujesz GoFlex Home na komputerze lub urządzeniu bez napędu CD-ROM, wejdź 

na stronę www.seagate.com/goflexhomesupport, aby pobrać oprogramowanie instalacyjne.

2. Aby ukończyć proces instalacji, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Podczas instalowania oprogramowania automatycznie otworzy się kreator konfiguracji 
GoFlex Home. Kreator wyszuka i połączy komputer z urządzeniem GoFlex Home, a następnie 
otworzy ekran Log-in (Logowanie). 

3. Zaloguj się w zwykły sposób, wybierając nazwę użytkownika i wprowadzając hasło, 
a następnie kliknij przycisk Log In & Launch Seagate Dashboard (Zaloguj i uruchom 
Seagate Dashboard). Pamiętaj, że wielkość liter hasła ma znaczenie.

4. Powtarzaj kroki opisane w tej części, dopóki nie dodasz wszystkich domowych komputerów 
PC do systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home.

System sieciowych pamięci masowych GoFlex Home jest teraz całkowicie skonfigurowany 
i gotowy do użycia.
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2. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Windows  Następne kroki
Następne kroki
Teraz, gdy system GoFlex Home jest już skonfigurowany, wykonaj następne kroki:

• Skopiuj pliki z komputera do folderów urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 33).

• (opcjonalnie) Włącz automatyczne wykonywanie kopii zapasowych plików w komputerze 
(zobacz strona 34).

• Dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp do plików i otwierać je z domu i podczas podróży 
(zobacz strona 36 i strona 37).

• Udostępnij wybrane pliki znajomym i rodzinie (zobacz strona 38).

• Skonfiguruj drukarkę centralną (zobacz strona 42).

Rozdaj te rozdziały Podręcznika użytkownika wszystkim członkom gospodarstwa domowego:

• „Omówienie urządzenia GoFlex Home” na stronie 26

• „Korzystanie z plików i zarządzanie nimi w aplikacji Seagate Share” na stronie 45

• „Zarządzanie urządzeniem GoFlex Home” na stronie 60

Pamiętaj, że można dodawać więcej kont użytkowników i komputerów, uzyskiwać dostęp 
do systemu GoFlex Home z telefonów klasy Smart Phone, dodawać inne przydatne funkcje 
GoFlex Home i wykonywać kopie zapasowe dodatkowych komputerów, dokonując subskrypcji 
aplikacji Seagate Share Pro lub wykupując aktualizację oprogramowania do wersji Premium 
Backup. Więcej informacji zawierają części „Informacje o aplikacji Seagate Share Pro” 
i „Informacje o aplikacji Premium Backup” na stronie 10.
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3. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Mac  Krok 1: Zapoznanie się z procesem konfiguracji
3. Konfigurowanie urządzenia 
GoFlex Home — Mac

Konfiguracja urządzenia GoFlex Home jest łatwa. Niniejszy rozdział objaśnia wszystkie kroki 
oraz dostarcza wskazówek na temat najlepszego wykorzystania urządzenia GoFlex Home.

Krok 1: Zapoznanie się z procesem konfiguracji
Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z czynnościami wykonywanymi podczas 
konfigurowania urządzenia oraz folderami, które są tworzone automatycznie przez 
GoFlex Home w trakcie konfiguracji.

Czynności związane z konfiguracją podstawową
• Połącz się z urządzeniem GoFlex Home (jak to opisano w drukowanej wersji podręcznika 

Szybkie wprowadzenie).

• Nadaj nazwę, aktywuj i zarejestruj urządzenie GoFlex Home.

• Zainstaluj na swoim komputerze następujące aplikacje: 

• ComputersBackup

• GoFlex Home Agent

• SmartFolderShortcut (umożliwia dostęp do plików w aplikacji Finder)

• SmartWebShortcut (otwiera aplikację Seagate Share w Twojej przeglądarce)

• Skonfiguruj program Time Machine, tak aby GoFlex Home było urządzeniem, na którym 
tworzone są kopie zapasowe plików/systemu.

• Zainstaluj aplikacje i skonfiguruj program Time Machine na innych komputerach Mac 
w sieci domowej (lub skonfiguruj komputery z systemem Windows — zobacz strona 11).

Pełne instrukcje zawiera część „Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home” na stronie 20.
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3. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Mac  Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home
Zasady automatycznego tworzenia folderów w urządzeniu GoFlex Home
Podczas tworzenia w trakcie konfiguracji własnego konta użytkownika i hasła urządzenie 
GoFlex Home automatycznie tworzy trzy foldery na dysku:

• Folder Public (Publiczne), w którym pliki mogą być zapisywane i otwierane przez 
wszystkie osoby w sieci domowej.

• Folder Personal (Osobiste), do którego masz dostęp tylko Ty, gdzie można zapisywać pliki 
osobiste lub prywatne. Nie będzie mieć do nich dostępu żadna inna osoba w sieci domowej.

• Folder Backup (Kopie zapasowe), do którego masz dostęp tylko Ty, gdzie zapisywane są 
wszystkie pliki kopii zapasowych.

Urządzenie GoFlex Home również automatycznie tworzy folder Personal (Osobiste) i Backup 
(Kopie zapasowe) dla każdego konta użytkownika utworzonego dla członków gospodarstwa 
domowego. Po zakończeniu konfiguracji każdy członek gospodarstwa domowego może 
przesyłać własne pliki multimedialne i inne do urządzenia GoFlex Home poprzez ich przeciąganie 
z komputera do wybranych folderów. Więcej informacji zawiera część „Kopiowanie plików do 
urządzenia GoFlex Home” na stronie 33.

Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home
Instrukcje zawiera część „Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home” na stronie 12. 

Krok 3: Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home  
WSKAZÓWKA: Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz pod ręką papier i długopis, 

aby zapisywać nazwy i hasła, które chcesz utworzyć podczas konfiguracji.

1. Włącz komputer, a następnie włóż płytę instalacyjną GoFlex Home do napędu.

Uwaga: Jeśli instalujesz GoFlex Home na komputerze lub urządzeniu bez napędu CD-ROM, wejdź 

na stronę www.seagate.com/goflexhomesupport, aby pobrać oprogramowanie instalacyjne.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę GoFlex Home Installation, która pojawi się na pulpicie.

Otworzy się ekran powitalny.

3. Kliknij dwukrotnie pozycję GoFlex Home Setup, aby rozpocząć instalację.

Zostanie wyświetlony główny ekran instalacyjny.

4. Kliknij pozycję Step 1 Set Up Your GoFlex Home (Krok 1 Konfiguracja urządzenia 
GoFlex Home).

5. Przeczytaj umowę licencyjną użytkownika oprogramowania, a następnie kliknij przycisk 
I Accept (Zgadzam się), aby kontynuować instalację.
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3. Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home — Mac  Krok 3: Konfigurowanie urządzenia GoFlex Home
6. Wprowadź nazwę urządzenia GoFlex Home. 

Nazwa musi zaczynać się od litery i składać się co najmniej z trzech znaków. Można stosować 
litery, cyfry, dywizy, kropki i podkreślniki. Nie można stosować spacji.

Ponieważ masz dostęp do urządzenia GoFlex Home za pośrednictwem internetu, urządzenie 
musi mieć unikalną nazwę. Jeśli wpisana nazwa nie jest dostępna, pojawi się monit o wybranie 
nowej nazwy.

Jeśli klucz produktu nie zostanie wprowadzony automatycznie, odczytaj go w dolnej części 
stacji dokującej urządzenia GoFlex Home i wprowadź w polach klucza produktu.

7. Kliknij przycisk Next (Dalej).

8. Utwórz swoje konto użytkownika, wprowadzając nazwę użytkownika i hasło. Hasło musi 
zawierać co najmniej sześć znaków, w tym jedną cyfrę. Wielkość liter ma znaczenie.

9. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Urządzenie GoFlex Home zostanie skonfigurowane (proces ten może także obejmować 
automatyczną aktualizację oprogramowania).

10. Kliknij przycisk Next (Dalej).

11. Wprowadź adres e-mail, na który będą wysyłane sporadyczne komunikaty systemowe. 
Otrzymasz wiadomość systemową, gdy wystąpi problem z dyskiem, dysk będzie zapełniony 
lub subskrypcja aplikacji Seagate Share Pro wkrótce wygaśnie. 

12. Kliknij przycisk Next (Dalej).

Urządzenie GoFlex Home jest teraz skonfigurowane.

13. Kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Zostanie ponownie wyświetlony główny ekran instalacyjny. Kontynuuj instalację aplikacji, 
które umożliwiają dostęp do urządzenia GoFlex Home z komputera.
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Krok 4: Instalowanie aplikacji GoFlex Home
W tym kroku instalowane są następujące aplikacje:

• ComputersBackup

• GoFlex Home Agent

• SmartFolderShortcut

• SmartWebShortcut

Aby zainstalować aplikacje:

1. Na głównym ekranie instalacyjnym kliknij pozycję Step 2 Install Desktop Applications 
(Optional) (Krok 2 Instalacja aplikacji (opcjonalne)).

Otworzy się ekran powitalny.

2. Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

3. Kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

W razie potrzeby kliknij przycisk Change Install Location... (Zmień lokalizację instalacji...), 
wprowadź ustawienia, a następnie kliknij przycisk Install (Instaluj).

4. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close (Zamknij). 

Zostanie ponownie wyświetlony główny ekran instalacyjny. Następnie skonfiguruj program 
Time Machine, tak aby GoFlex Home było urządzeniem, na którym są tworzone kopie 
zapasowe plików.

Krok 5: Konfigurowanie programu Time Machine do 
urządzenia GoFlex Home

WSKAZÓWKA: Jeśli nie chcesz korzystać z programu Time Machine do wykonywania kopii 
zapasowych w urządzeniu GoFlex Home, możesz skorzystać z bezpłatnej 
wersji aplikacji Memeo Instant Backup dla komputerów Mac, znajdującej się 
w osobnym folderze na płycie instalacyjnej GoFlex Home. 
Jeśli instalujesz GoFlex Home na komputerze lub urządzeniu bez napędu 
CD-ROM, przejdź do strony www.seagate.com/goflexhomesupport, 
aby pobrać oprogramowanie instalacyjne.
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GoFlex Home
Aby skonfigurować program Time Machine, tak by tworzył kopie zapasowe ważnych plików 
w urządzeniu GoFlex Home:

1. Na głównym ekranie instalacyjnym kliknij pozycję Step 3 Windows/Time Machine Backup 
Configuration (Optional) (Krok 3 Konfiguracja tworzenia kopii zapasowych w Windows/
Time Machine (opcjonalne)).

Otworzy się ekran powitalny.

2. Kliknij przycisk Next (Dalej).

3. Wprowadź nazwę nadaną urządzeniu GoFlex Home (zobacz strona 21), nazwę użytkownika 
i hasło, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

4. Utwórz hasło, które będzie używane podczas łączenia programu Time Machine z urządzeniem 
GoFlex Home. Hasło musi zawierać co najmniej sześć znaków, w tym jedną cyfrę. Wielkość 
liter ma znaczenie.

5. Kliknij przycisk Next (Dalej). Po wyświetleniu monitu ponownie kliknij przycisk Next (Dalej), 
aby uruchomić narzędzie konfiguracyjne Time Machine.

6. Jeśli program Time Machine został wcześniej skonfigurowany do tworzenia kopii zapasowych 
plików w innej lokalizacji, wyświetli się monit o zastąpienie bieżącej lokalizacji urządzeniem 
GoFlex Home. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby kontynuować konfigurację (jeśli chcesz zachować 
bieżącą lokalizację kopii zapasowych, kliknij No (Nie), a następnie pomiń Krok 8).

Otworzy się ekran Time Machine Walkthrough.

7. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie celem skonfigurowania programu Time Machine, 
tak aby GoFlex Home było urządzeniem, na którym są tworzone kopie zapasowe.

8. Po zakończeniu tych czynności kliknij na głównym ekranie instalacyjnym przycisk Exit (Zamknij) 
i wyjmij płytę instalacyjną GoFlex Home z napędu komputera. Konfiguracja na tym komputerze 
została zakończona.
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Krok 6: Konfigurowanie dodatkowych komputerów Mac
Po skonfigurowaniu urządzenia GoFlex Home i utworzeniu własnego konta użytkownika 
możesz skonfigurować dodatkowe komputery domowe, aby uzyskiwały dostęp do systemu 
sieciowych pamięci masowych GoFlex Home.

Uwaga: Z urządzeniami GoFlex Home współpracują zarówno komputery PC, jak i Mac. Dodawanie 

komputerów PC do urządzenia GoFlex Home zostało opisane w części „Krok 6: Dodawanie 

komputerów do GoFlex Home” na stronie 17.

Aby skonfigurować następny komputer Mac:

1. Włącz komputer i włóż płytę instalacyjną GoFlex Home do napędu.

Uwaga: Jeśli instalujesz GoFlex Home na komputerze lub urządzeniu bez napędu CD-ROM, wejdź 

na stronę www.seagate.com/goflexhomesupport, aby pobrać oprogramowanie instalacyjne.

Otworzy się ekran powitalny.

2. Kliknij dwukrotnie ikonę GoFlex Home Installation, która pojawi się na pulpicie.

3. Kliknij dwukrotnie pozycję GoFlex Home Setup, aby rozpocząć instalację.

Zostanie wyświetlony główny ekran instalacyjny.

4. Kliknij pozycję Step 2 Install Desktop Applications (Optional) (Krok 2 Instalacja aplikacji 
(opcjonalne)), a następnie wykonaj czynności opisane w części „Krok 4: Instalowanie 
aplikacji GoFlex Home” na stronie 22.

5. Po zakończeniu instalacji i ponownym otwarciu się głównego ekranu instalacyjnego kliknij 
pozycję Step 3 Windows/Time Machine Backup Configuration (Optional) (Krok 3 
Konfiguracja tworzenia kopii zapasowych w Windows/Time Machine (opcjonalne)), 
a następnie wykonaj czynności opisane w części „Krok 5: Konfigurowanie programu 
Time Machine do urządzenia GoFlex Home” na stronie 22.

6. Powtarzaj kroki opisane w tej części, dopóki nie dodasz wszystkich domowych komputerów 
Mac do systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home.

System sieciowych pamięci masowych GoFlex Home jest teraz całkowicie skonfigurowany 
i gotowy do użycia.
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Następne kroki
Teraz, gdy system GoFlex Home jest już skonfigurowany, wykonaj następne kroki:

• Skopiuj pliki z komputera do folderów urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 33).

• Dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp do plików i otwierać je z domu i podczas podróży 
(zobacz strona 36 i strona 37).

• Udostępnij wybrane pliki znajomym i rodzinie (zobacz strona 38).

• Skonfiguruj drukarkę centralną (zobacz strona 42).

Rozdaj te rozdziały Podręcznika użytkownika wszystkim członkom gospodarstwa domowego:

• „Omówienie urządzenia GoFlex Home” na stronie 26

• „Korzystanie z plików i zarządzanie nimi w aplikacji Seagate Share” na stronie 45

• „Zarządzanie urządzeniem GoFlex Home” na stronie 60

Pamiętaj, że można dodawać więcej kont użytkowników i komputerów, uzyskiwać dostęp 
do systemu GoFlex Home z telefonów klasy Smart Phone, dodawać inne przydatne funkcje 
GoFlex Home i wykonywać kopie zapasowe dodatkowych komputerów, dokonując subskrypcji 
aplikacji Seagate Share Pro lub wykupując aktualizację oprogramowania do wersji Premium 
Backup. Więcej informacji zawierają części „Informacje o aplikacji Seagate Share Pro” 
i „Informacje o aplikacji Premium Backup” na stronie 10.
Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 25



4. Omówienie urządzenia GoFlex Home  Otwieranie aplikacji Seagate Dashboard
4. Omówienie urządzenia 
GoFlex Home

Teraz, gdy urządzenie GoFlex Home jest skonfigurowane, każdy z domowników może rozpocząć 
udostępnianie plików multimedialnych i innych, zapisywanie plików w urządzeniu GoFlex Home, 
otwieranie ich z dowolnego miejsca w internecie oraz tworzenie kopii zapasowych plików ze 
swojego komputera w urządzeniu GoFlex Home.

W niniejszym rozdziale omówiono dwie aplikacje, Seagate Dashboard i Seagate Share, 
służące do uzyskiwania dostępu do urządzenia GoFlex Home i zarządzania nim. Opisano 
też, jak kopiować pliki z komputera do folderów urządzenia GoFlex Home i jak uzyskać 
dostęp do plików z domu lub podczas podróży, a także przekazano wstępne wskazówki 
na temat korzystania z innych popularnych funkcji systemu GoFlex Home.

Otwieranie aplikacji Seagate Dashboard
Aplikacja Seagate Dashboard jest centralnym miejscem, z którego można uzyskać dostęp do 
wszystkich funkcji urządzenia GoFlex Home. Oprogramowanie Dashboard jest instalowane 
na komputerach z systemem Windows podczas konfiguracji.

Uwaga: Aplikacja Seagate Dashboard dostępna jest tylko do komputerów z systemem Windows. 

Użytkownicy komputerów Mac mogą korzystać ze znajdującej się w pakiecie aplikacji 

sieciowej Seagate Share do zapisywania, udostępniania i otwierania plików z urządzenia 

GoFlex Home (więcej informacji zawiera część „Otwieranie aplikacji Seagate Share” na 

stronie 29). Użytkownicy systemu Windows mogą korzystać z dowolnej z tych aplikacji.

Aplikację Seagate Dashboard można otwierać na trzy sposoby:

• Kliknąć dwukrotnie ikonę Seagate Dashboard na pulpicie.

• Kliknąć dwukrotnie ikonę Seagate Dashboard na pasku zadań na pulpicie.

• Wybrać z listy programów w menu Start pozycję Seagate Dashboard > Seagate 
Dashboard.

Otworzy się aplikacja Seagate Dashboard.
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Nawigowanie w aplikacji Seagate Dashboard
Aplikacja Seagate Dashboard ma cztery główne okna:

• Okno Drives (Dyski): W oknie Drives (Dyski) wyświetlane są dyski podłączone do 
komputera oraz znalezione w sieci domowej. Wyświetlany jest w nim także wskaźnik 
pojemności dysku, pokazujący wykorzystane i dostępne miejsce. Aby wyświetlić inne 
podłączone dyski, należy kliknąć strzałkę w dół.

• Okno How to... (Jak...): Zawiera skróty do najczęściej stosowanych czynności 
konfiguracyjnych; można je ukryć, naciskając znak minus (–) po zakończeniu konfiguracji.

• Okno My Applications (Moje aplikacje): Zawiera skróty do aplikacji GoFlex Home 
zainstalowanych na komputerze. 

• Okno Application Store (Sklep z aplikacjami): Wyświetla inne aplikacje dostępne dla 
komputera oraz łącza do wersji próbnych.

Jeśli chcesz, aby aplikacja Dashboard otwierała się automatycznie po włączeniu komputera, 
kliknij pozycję Display Seagate Dashboard when drive is attached (Wyświetl Seagate 
Dashboard, gdy dysk jest podłączony).

Kliknij ikonę ? (ikona pomocy online) w prawym górnym rogu, aby otworzyć pomoc online dla 
aplikacji Seagate Dashboard.

Kliknij przycisk Change (Zmień) w prawym górnym rogu, aby zmienić użytkownika zalogowanego 
do aplikacji Dashboard (zobacz strona 28).

Funkcje aplikacji Seagate Dashboard
Z poziomu aplikacji Dashboard można wykonywać następujące czynności:

• Kopiować pliki z komputera do urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 33).

• Udostępniać pliki w folderze Public (Publiczne) GoFlex Home i otwierać pliki zapisane 
w folderze Personal (Osobiste) GoFlex Home (zobacz strona 36).

• Tworzyć kopie zapasowe plików z komputera w urządzeniu GoFlex Home za pomocą 
aplikacji Memeo Instant Backup (zobacz strona 34).

• Udostępniać pliki rodzinie i znajomym za pomocą aplikacji Seagate Share (zobacz strona 45).

• Zmieniać swoje hasło do systemu GoFlex Home (zobacz strona 60).

• Dodawać nowych użytkowników do systemu pamięci masowych GoFlex Home i edytować 
istniejące konta użytkowników — wymagane uprawnienia (zobacz strona 63).

• Zarządzać systemem pamięci masowych GoFlex Home — wymagane uprawnienia 
(zobacz strona 60).

• Wypróbowywać bezpłatnie nowe aplikacje z Application Store (Sklepu z aplikacjami) 
oraz instalować nowe aplikacje, np. Memeo Premium Backup (zobacz strona 62) 
i Seagate Share Pro (zobacz strona 10).

• Logować się do systemu GoFlex Home jako inny użytkownik (zobacz następna część).
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Logowanie do aplikacji Seagate Dashboard
Do aplikacji Seagate Dashboard użytkownik loguje się po raz pierwszy na etapie konfiguracji 
(zobacz strona 11) i pozostaje zalogowany przez cały czas, nawet po ponownym uruchomieniu 
komputera. Nie musisz logować się za każdym razem, gdy otwierasz aplikację Dashboard.

Możesz jednak zalogować się do aplikacji Dashboard z dowolnego komputera podłączonego do 
urządzenia GoFlex Home, nawet jeśli ktoś inny jest już zalogowany przy użyciu swojego konta. 
Logując się przy użyciu własnego konta, uzyskasz dostęp do swoich folderów GoFlex Home.

Uwaga: Zmiana użytkowników w aplikacji Dashboard przerywa wszystkie plany tworzenia kopii 

zapasowych plików skonfigurowane na komputerze (zobacz strona 34). Jeśli zalogujesz się 

do aplikacji Dashboard na cudzym komputerze, pozwól jego użytkownikowi jak najszybciej 

zalogować się ponownie w celu umożliwienia kontynuowania aktualnego planu tworzenia 

kopii zapasowych bez zakłóceń.

Aby zalogować się do aplikacji Dashboard, gdy ktoś inny jest już zalogowany:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard na komputerze (zobacz strona 26).

2. Kliknij przycisk Change (Zmień) obok nazwy użytkownika w prawym górnym rogu okna 
aplikacji Dashboard.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Change User (Zmień użytkownika).

3. Wybierz swoją nazwę użytkownika, wpisz hasło i kliknij przycisk Log In (Zaloguj).

Nastąpiło zalogowanie do aplikacji Dashboard.

Aktualizowanie aplikacji Seagate Dashboard
Aby sprawdzić dostępność nowszych wersji aplikacji Seagate Dashboard:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26).

2. Kliknij ikonę ? (ikona pomocy online) w prawym górnym rogu aplikacji Dashboard, 
a następnie kliknij przycisk Check for Updates (Sprawdź aktualizacje).

Jeśli dostępna jest nowsza wersja aplikacji Dashboard, postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować.
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Otwieranie aplikacji Seagate Share
Seagate Share to aplikacja internetowa, która umożliwia dostęp do urządzenia GoFlex Home 
nawet wtedy, gdy znajdujesz się poza siecią domową. Jeśli masz dostęp do internetu 
i komputera, możesz użyć aplikacji Seagate Share do oglądania filmów, słuchania muzyki, 
przeglądania zdjęć lub pracy z innymi plikami zapisanymi w GoFlex Home z dowolnego miejsca 
na świecie. Możesz także udostępniać pliki znajomym i rodzinie (aplikacja Seagate Share Pro 
pozwala na uzyskanie dostępu do urządzenia GoFlex Home z telefonów klasy Smart Phone; 
więcej informacji — zobacz strona 10).

Aplikacja Seagate Share nie jest zainstalowana na komputerze; działa w przeglądarce 
internetowej i oferuje wiele takich samych funkcji jak Seagate Dashboard. W aplikacji Seagate 
Share można kopiować pliki z komputera do urządzenia GoFlex Home, a następnie uzyskiwać 
do nich dostęp i pracować w taki sam sposób, jak gdyby były zapisane w komputerze. Można 
również dodawać i zmieniać konta użytkowników, zarządzać dyskiem GoFlex oraz wszelkimi 
zewnętrznymi dyskami USB podłączonymi do urządzenia GoFlex Home, jak też zmieniać inne 
ustawienia GoFlex Home.

Użytkownicy komputerów Mac do uzyskiwania dostępu i zarządzania urządzeniem GoFlex 
Home muszą używać aplikacji Seagate Share. Użytkownicy komputerów z systemem Windows 
mogą używać aplikacji Seagate Dashboard, gdy są w sieci domowej, ale kiedy znajdują się 
poza domem, muszą korzystać z aplikacji Seagate Share.

Aby otworzyć aplikację Seagate Share:

1. Otwórz przeglądarkę internetową, a następnie stronę www.seagateshare.com.

LUB

(tylko w systemie Windows) Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), 
a następnie kliknij pozycję Seagate Share.

LUB

(tylko w komputerze Mac) Uruchom aplikację Finder, przejdź do Applications (Aplikacje) > 
GoFlex Home Desktop Applications (Aplikacje GoFlex Home), a następnie uruchom 
aplikację SmartWebShortcut.

Otworzy się aplikacja Seagate Share.

2. W przypadku wyświetlenia monitu wpisz nazwę swojego urządzenia GoFlex Home (jest to 
nazwa utworzona podczas konfiguracji — jeśli jej nie znasz, zapytaj osobę, która konfigurowała 
urządzenie GoFlex Home). Następnie wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło.

3. (opcjonalnie) Zaznacz opcję Remember Me (Zapamiętaj mnie), aby nie trzeba było ponownie 
wpisywać hasła przy następnym logowaniu.

4. Kliknij przycisk Sign In (Zaloguj).
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WSKAZÓWKA: Jeśli otworzysz aplikację Seagate Share z aplikacji Dashboard lub 
SmartWebShortcut, nie musisz się logować.

Otworzy się ekran Seagate Share Home (może to potrwać kilka chwil).

5. Kliknij pozycję Seagate Share.

Otworzy się ekran Seagate Share.

6. Aby zamknąć pole Tip (Wskazówka), kliknij przycisk OK.

Nawigowanie w Seagate Share
Ekran aplikacji Seagate Share podzielony jest na pięć części:

• Okno Content (Zawartość): Wyświetla trzy foldery urządzenia GoFlex Home. Wszystkie 
zewnętrzne dyski USB podłączone do urządzenia GoFlex Home pojawiają się w oknie 
Content (Zawartość) w folderze External Storage (Zewnętrzna pamięć masowa). 
Do dodawania i usuwania folderów oraz przesyłania nowych plików do urządzenia GoFlex 
Home służą przyciski plus (+), minus (–) i strzałka (), znajdujące się w oknie Content 
(Zawartość). 

Kliknij dowolny folder w oknie Content (Zawartość), aby wyświetlić jego zawartość w oknie 
Main (Główne) po prawej stronie.

• Okno Shares (Foldery udostępnione): Wyświetla foldery udostępnione — zbiory zdjęć, 
plików muzycznych, filmów lub dokumentów, utworzone z plików znajdujących się 
w folderach urządzenia GoFlex Home. Możesz tworzyć foldery udostępnione do użytku 
własnego albo zaprosić rodzinę i znajomych (lub dowolną osobę w internecie) do ich 
obejrzenia. Do dodawania i usuwania folderów udostępnionych służą przyciski plus (+) 
i minus (–) w oknie Shares (Foldery udostępnione).

Kliknij dowolny folder udostępniony, aby wyświetlić jego zawartość w oknie Main (Główne) 
po prawej stronie.

• Okno Main (Główne): Wyświetla zawartość folderów (w tym folderów udostępnionych), 
gdy zostaną zaznaczone w jednym z okien po lewej stronie.

• Pasek narzędzi Search/View (Wyszukaj/Wyświetl): Zawiera rozwijane menu, które 
służą do sortowania, filtrowania i wyszukiwania plików i folderów, dzięki czemu łatwo 
znaleźć to, czego szukasz. 

Pasek narzędzi Search/View (Wyszukaj/Wyświetl) umożliwia też wybieranie sposobu 
wyświetlania plików i folderów (np. w postaci listy lub miniatur). Aby uporządkować pliki 
w wybranym folderze w kolejności losowej, użyj przycisku Shuffle (Tasuj); aby wyświetlić 
pliki w widoku Windows w postaci pojedynczych klatek, użyj przycisku Cover (Okładka) 
(użytkownicy aplikacji Seagate Share Pro — należy wybrać pozycję Cooliris, aby otworzyć 
zdjęcia w narzędziu podglądu obrazu 3D aplikacji Cooliris; więcej informacji — zobacz 
strona 49).
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• Pasek narzędzi Navigation (Nawigacja): Zawiera menu pomocy online, menu Go To 
(Przejdź do) oraz funkcję wylogowania. Do przechodzenia pomiędzy ekranami aplikacji 
Seagate Share służy menu Go To (Przejdź do):

• Ekran Home (Główny) (pierwszy ekran pojawiający się po otwarciu aplikacji 
Seagate Share)

• Ekran Shares (Foldery udostępnione) (na którym wyświetlane są tylko foldery 
udostępnione)

• ekran Seagate Share

• Ekran Preferences (Preferencje) (z wszystkimi ustawieniami urządzenia GoFlex 
Home, które można zmieniać — zobacz strona 69, aby uzyskać więcej informacji)

Różne sposoby wykonywania zadań w aplikacji Seagate Share
W aplikacji Seagate Share to samo zadanie da się wykonać na kilka sposobów. Po zapoznaniu 
się z aplikacją Seagate Share można wybrać najwygodniejszą metodę.

Na przykład, aby przenieść pliki do folderu, można:

• Przeciągnąć pliki i foldery do folderu udostępnionego.

• Użyć opcji Copy (Kopiuj) i Paste (Wklej) w menu.

• Użyć opcji Add to Share (Dodaj do folderu udostępnionego) w menu (więcej informacji 
na temat menu zawiera część „Wyszukiwanie menu Seagate Share” na stronie 31).

Wyszukiwanie menu Seagate Share
Większość zadań w aplikacji Seagate Share (np. włączenie pokazu slajdów, dodanie folderu 
do folderu udostępnionego, włączenie filmu, pobranie pliku) można wykonać w menu 
wyświetlanych podczas przesuwania myszą nad żądanym plikiem lub folderem, klikając 
strzałkę, która się pojawi.

Funkcje Seagate Share
W aplikacji Seagate Share można:

• Kopiować pliki z komputera do urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 33).

• Otwierać wszystkie pliki w folderze Public (Publiczne) GoFlex Home i pliki zapisane 
w folderze Personal (Osobiste) GoFlex Home (zobacz strona 36).

• Zbierać zdjęcia, pliki muzyczne, filmy i dokumenty z wielu folderów w celu utworzenia 
folderów udostępnionych z myślą o rodzinie i znajomych (zobacz strona 45).

• Wybierać foldery i pliki do udostępnienia w cyfrowych urządzeniach multimedialnych, 
takich jak FreeAgent GoFlex TV (zobacz strona 44).
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• Zmieniać swoje hasło do systemu GoFlex Home (zobacz strona 60) i dostosowywać 
inne ustawienia osobiste do systemu GoFlex Home (zobacz strona 61).

• Dodawać konta użytkowników GoFlex Home i zarządzać nimi — wymagane uprawnienia 
(zobacz strona 63).

• Zarządzać systemem GoFlex Home i podłączonymi urządzeniami (zobacz strona 65) 
oraz zmieniać ustawienia urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 69).

Funkcje aplikacji Seagate Share Pro:
Aplikacja Seagate Share Pro dostępna jest w subskrypcji rocznej i ma następujące funkcje:

• Udostępnianie zdjęć na portalach Facebook (zobacz strona 40) i Flickr (zobacz strona 41).

• Udostępnianie zdjęć wszystkim osobom w internecie i umożliwianie dodawania komentarzy 
do zdjęć poprzez kanały RSS (Really Simple Syndication) (zobacz strona 42).

• Wyświetlanie zdjęć w panelu 3D Wall za pomocą aplikacji Cooliris (zobacz strona 49).

Więcej informacji na temat aplikacji Seagate Share i Seagate Share Pro zawiera część 
„Korzystanie z plików i zarządzanie nimi w aplikacji Seagate Share” na stronie 45.

Omówienie folderów urządzenia GoFlex Home
Wszyscy domownicy mają dostęp do trzech folderów w urządzeniu GoFlex Home: 

• GoFlex Home Public (Publiczne): Folder zawierający pliki udostępniane innym osobom 
w sieci domowej. Folder ten można wykorzystać do tworzenia domowej biblioteki 
muzyki cyfrowej, wideo, filmów, zdjęć i innych plików, do których mogą mieć dostęp 
za pośrednictwem komputera wszyscy użytkownicy sieci domowej.

• GoFlex Home Personal (Osobiste): Folder widoczny i dostępny tylko dla Ciebie, 
w którym możesz zapisywać pliki osobiste lub prywatne. Dostęp do plików zapisanych 
w folderze Personal (Osobiste) możesz uzyskać przez internet z dowolnego komputera 
lub telefonu komórkowego klasy Smart Phone, logując się do urządzenia GoFlex Home 
za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

• GoFlex Home Backup (Kopie zapasowe): Folder widoczny i dostępny tylko dla Ciebie, 
w którym zapisywane są pliki kopii zapasowych. Więcej informacji zawiera część 
„Tworzenie kopii zapasowej plików w urządzeniu GoFlex Home” na stronie 34.

Po otworzeniu folderu My Computer (Mój komputer) (Windows) lub kliknięciu skrótu 
SmartFolderShortcut w aplikacji Finder (Mac) foldery urządzenia GoFlex Home zostaną 
wyświetlone jako trzy osobne dyski. GoFlex Home zawiera jeden folder Personal 
(Osobiste) dla każdego konta użytkownika GoFlex Home, jednak widzisz tylko ten, 
który pasuje do Twojej nazwy użytkownika i hasła. 
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Ograniczenia prywatności
Gdy dysk jest zadokowany w urządzeniu GoFlex Home, zawartość folderów Personal 
(Osobiste) i Backup (Kopie zapasowe) dostępna jest tylko dla Ciebie, ale sam dysk nie 
ma wbudowanych ograniczeń dostępu. Przy podejmowaniu decyzji, czy przechowywać 
w urządzeniu GoFlex Home dane finansowe lub inne dane prywatne, należy pamiętać, 
że dysk jest wymienny i może być podłączony bezpośrednio do dowolnego komputera 
za pomocą stacji dokującej GoFlex Desk.

Kopiowanie plików do urządzenia GoFlex Home
Pierwszą czynnością związaną z GoFlex Home jest skopiowanie (lub przesłanie) plików 
z komputera do urządzenia GoFlex Home. Możesz wybrać, które pliki chcesz przesłać, 
i zdecydować, czy udostępnić je innym osobom w sieci domowej, czy też mają one być 
prywatne i widoczne tylko dla Ciebie.

Skopiowanie plików do urządzenia GoFlex Home nie powoduje usunięcia ich z komputera.

Uzyskiwanie dostępu do plików zapisanych w urządzeniu GoFlex Home opisane zostało 
w częściach „Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z plików w sieci domowej” na stronie 36 
i „Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z plików poza domem” na stronie 37.

Kopiowanie plików do urządzenia GoFlex Home za pomocą aplikacji 
Seagate Dashboard

WSKAZÓWKA: Użytkownicy komputerów Mac — aby skopiować pliki do urządzenia 
GoFlex Home, należy użyć aplikacji Seagate Share (zobacz strona 34).

Aby skopiować pliki z komputera do urządzenia GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26).

2. W oknie How to... (Jak...) kliknij przycisk Load Content (Załaduj zawartość).

Zostanie wyświetlony ekran Load Content (Ładowanie zawartości).

3. Kliknij przycisk Open Windows Explorer (Otwórz Windows Explorer).

Otworzy się okno przeglądarki Explorer.

4. W pierwszym oknie wybierz foldery i pliki, które chcesz skopiować z folderu Moje dokumenty. 
Przeciągnij je do folderu Public (Publiczne) GoFlex Home lub Personal (Osobiste) GoFlex Home 
w drugim oknie (Możesz również skopiować pliki z innych lokalizacji, nie tylko Moje dokumenty).

Foldery i pliki zostaną skopiowane do urządzenia GoFlex Home. W zależności od rozmiarów 
plików może to potrwać od kilku sekund do kilku minut.
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Kopiowanie plików do urządzenia GoFlex Home za pomocą aplikacji 
Seagate Share

Aby skopiować pliki z komputera do urządzenia GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. Kliknij pozycję Seagate Share.

Zostanie otwarte okno Seagate Share.

3. W oknie Content (Zawartość) wybierz folder, do którego chcesz skopiować pliki, a następnie 
kliknij strzałkę do góry ().

Zostanie otwarte okno Upload (Przesyłanie).

4. (przy małej liczbie plików) Kliknij przycisk Manual Upload (Przesyłanie ręczne), kliknij 
Add File (Dodaj plik), a następnie wybierz plik, który chcesz przesłać. Powtarzaj tę czynność 
do momentu wybrania wszystkich plików, które chcesz skopiować.

Lub:

(przy dużej liczbie plików lub folderów) Kliknij przycisk Drag and Drop (Przeciągnij i upuść). 
Otwórz aplikację Finder lub program Windows Explorer, znajdź foldery i pliki, które chcesz 
skopiować, a następnie przeciągnij je do okna Drag and Drop (Przeciągnij i upuść) aplikacji 
Seagate Share. 

WSKAZÓWKA: Funkcja Drag and Drop (Przeciągnij i upuść) wymaga zainstalowania 
oprogramowania Java Virtual Run Time Machine.

5. Kliknij przycisk Upload (Prześlij).

Foldery i pliki zostaną skopiowane do urządzenia GoFlex Home. W zależności od rozmiarów 
plików może to potrwać od kilku sekund do kilku minut.

Tworzenie kopii zapasowej plików w urządzeniu 
GoFlex Home

Uwaga: Czynności opisane w tej części? mogą być wykonywane tylko na komputerach z systemem 

Windows. 

Użytkownicy komputerów Mac — aby utworzyć kopię zapasową plików w urządzeniu 

GoFlex Home, można użyć aplikacji Time Machine. Opis konfiguracji zawiera część „Krok 5: 

Konfigurowanie programu Time Machine do urządzenia GoFlex Home” na stronie 22. Zapoznaj 

się z dokumentacją aplikacji Time Machine na swoim komputerze, aby uzyskać więcej informacji. 

Jeśli nie chcesz korzystać z programu Time Machine do wykonywania kopii zapasowych 
w urządzeniu GoFlex Home, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji aplikacji Memeo 
Instant Backup dla komputerów Mac, znajdującej się w osobnym folderze na płycie 
instalacyjnej GoFlex Home.
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Informacje o aplikacji Memeo Instant Backup
System GoFlex Home zawiera oprogramowanie Memeo Instant Backup, stanowiące prosty 
sposób ochrony plików w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży komputera. 
Po rozpoczęciu tworzenia kopii zapasowych plików z komputera aplikacja Memeo Instant 
Backup automatycznie i stale tworzy kopie zapasowe wszystkich plików na komputerze bez 
żadnej ingerencji z Twojej strony.

Aplikacja Memeo Instant Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych w urządzeniu 
GoFlex Home dla maksymalnie trzech komputerów. 

Uruchamianie automatycznego tworzenia kopii zapasowych
Aby rozpocząć automatyczne tworzenie kopii zapasowych plików z komputera: 

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26).

Uwaga: Jeśli pojawi się monit o zaktualizowanie oprogramowania, zainstaluj najnowszą wersję Memeo 

Backup. Dzięki temu urządzenie GoFlex Home będzie dysponować najnowszymi funkcjami.

2. Kliknij przycisk Instant Backup.

Otworzy się aplikacja Memeo Instant Backup.

Aplikacja Memeo Instant Backup automatycznie zeskanuje dysk C komputera i wyświetli 
informację, jakie pliki zostaną zarchiwizowane. Możesz zmienić zakres archiwizowania, 
klikając przycisk Advanced Options (Opcje zaawansowane).

3. W rozwijanym menu wybierz folder GoFlex Home Backup (Kopie zapasowe).

4. Kliknij przycisk Start Backup (Utwórz kopię zapasową).

Aplikacja Memeo Instant Backup wykona kopię zapasową plików. W przypadku dużej liczby 
plików do zarchiwizowania może to zająć więcej czasu. W razie potrzeby możesz zatrzymać 
i wznowić tworzenie kopii zapasowej.

Dodatkowe informacje znajdują się w pliku pomocy aplikacji Memeo Instant Backup. Aby uzyskać 
dodatkowe informacje na temat aplikacji Memeo Instant Backup, kliknij przycisk ? w aplikacji 
Seagate Dashboard, aby otworzyć plik pomocy.

Stałe tworzenie kopii zapasowych
Od teraz każdy nowy plik dodawany do komputera oraz wszystkie istniejące pliki edytowane 
i zapisywane są automatycznie archiwizowane przez aplikację Memeo Instant Backup. 
Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków w celu zapewnienia ochrony plików.

WSKAZÓWKA: Jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, zaktualizuj program do 
wersji Memeo Premium Backup, aby uzyskać więcej funkcji i opcji oraz 
dodatkową elastyczność. Kliknij przycisk Learn More (Więcej informacji) 
w pozycji Premium Backup okna Application Store (Sklep z aplikacjami) 
Seagate Dashboard.
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Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z plików 
w sieci domowej

Możesz uzyskać dostęp do trzech folderów urządzenia GoFlex Home z sieci domowej lub 
z dowolnego miejsca na świecie przez internet. Dzięki temu możesz oglądać filmy, słuchać 
muzyki, przeglądać zdjęcia i otwierać inne pliki w folderach Personal (Osobiste) i Public 
(Publiczne) urządzenia GoFlex Home w taki sam sposób, jak gdyby były zapisane 
bezpośrednio w komputerze. Urządzenie GoFlex Home pozwala także na edytowanie, 
zapisywanie i usuwanie zapisanych w nim plików.

W sieci domowej dostęp do folderów zapewnia aplikacja Seagate Dashboard lub aplikacja 
internetowa Seagate Dashboard; użytkownicy komputerów Mac mogą również używać 
skrótu SmartFolderShortcut w aplikacji Finder. Kiedy jesteś poza domem i masz dostęp do 
komputera lub telefonu komórkowego Smart Phone, w celu uzyskania dostępu do plików 
musisz użyć aplikacji Seagate Share.

W tej części opisano, jak uzyskać dostęp do plików w sieci domowej. Aby uzyskać informacje 
dotyczące dostępu do plików spoza domu, zobacz strona 37.

Dostęp do plików z aplikacji Seagate Dashboard

Uwaga: Użytkownicy komputerów Mac — aby uzyskać dostęp do plików, należy użyć aplikacji 

Seagate Share lub skrótu SmartFolderShortcut. Więcej informacji zawierają kolejne części.

W aplikacji Seagate Dashboard można oglądać trzy foldery i ich zawartość w znanym widoku 
folderów, takim samym jak w folderze Moje dokumenty. 

Aby uzyskać dostęp do folderów w urządzeniu GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26).

2. W oknie My Applications (Moje aplikacje) kliknij przycisk Folder View (Widok folderu).

Trzy foldery GoFlex Home otworzą się w przeglądarce internetowej, ale w widoku folderu 
podobnym do tego w folderze Moje dokumenty.

WSKAZÓWKA: Dostęp do trzech folderów GoFlex Home można też uzyskać z folderu Mój 
komputer, otwierając okno Moje miejsca sieciowe i klikając GoFlex Home.

3. W folderach urządzenia GoFlex Home można oglądać filmy, słuchać muzyki, przeglądać 
zdjęcia i otwierać inne pliki w taki sam sposób, jak gdyby były zapisane bezpośrednio 
w komputerze.
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Dostęp do plików z aplikacji Seagate Share
1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. Kliknij pozycję Seagate Share.

Zostanie otwarte okno Seagate Share.

3. W oknie Content (Zawartość) kliknij folder z żądanymi zdjęciami.

Pliki w tym folderze są wyświetlane w oknie Main (Główne) po prawej stronie.

4. W folderach urządzenia GoFlex Home można oglądać filmy, słuchać muzyki, przeglądać 
zdjęcia i otwierać inne pliki w taki sam sposób, jak gdyby były zapisane bezpośrednio 
w komputerze. Więcej informacji zawiera część „Korzystanie z plików i zarządzanie nimi 
w aplikacji Seagate Share” na stronie 45.

Dostęp do plików za pomocą skrótu SmartFolderShortcut

Uwaga: Czynności opisane w tej części dotyczą tylko komputerów Mac. Użytkownicy systemu 

Windows muszą korzystać z aplikacji Seagate Dashboard lub Seagate Share.

W komputerach z systemem operacyjnym Mac:

1. Otwórz foldery GoFlex Home w znajomym widoku. W tym celu otwórz program Finder, 
a następnie kliknij kolejno Aplikacje > GoFlex Home Desktop Applications (Aplikacje 
GoFlex Home) > SmartFolderShortcut.

2. W folderach urządzenia GoFlex Home można oglądać filmy, słuchać muzyki, przeglądać 
zdjęcia i otwierać inne pliki w taki sam sposób, jak gdyby były zapisane bezpośrednio 
w komputerze.

Uzyskiwanie dostępu i korzystanie z plików poza domem
Dostęp do trzech folderów urządzenia GoFlex Home można uzyskać z dowolnego miejsca na 
świecie przez internet. Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera, telefonu Smart Phone 
czy innego urządzenia, zdalny dostęp do plików wymaga użycia aplikacji Seagate Share. 

Dzięki temu możesz oglądać filmy, słuchać muzyki, przeglądać zdjęcia i otwierać inne pliki 
w folderach Personal (Osobiste) i Public (Publiczne) urządzenia GoFlex Home w taki sam 
sposób, jak gdyby były zapisane bezpośrednio w komputerze. Urządzenie GoFlex Home 
pozwala także na edytowanie, zapisywanie i usuwanie zapisanych w nim plików.

Aby uzyskać zdalny dostęp do plików, postępuj zgodnie z instrukcjami w części „Dostęp do 
plików z aplikacji Seagate Share” na stronie 37.
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Udostępnianie plików znajomym i rodzinie
Po skopiowaniu plików do urządzenia GoFlex Home można utworzyć zbiory muzyki, filmów, 
zdjęć i innych dokumentów, aby korzystać z nich samemu lub udostępniać znajomym 
i rodzinie (subskrybenci aplikacji Seagate Share Pro mogą również udostępniać zdjęcia 
na portalach Facebook i Flickr oraz przez kanały RSS (Really Simple Syndication)).

W tej części opisano, jak tworzyć zbiory plików w folderach udostępnionych, które przypominają 
listy odtwarzania, i udostępniać je innym osobom przez internet.

Tworzenie folderu udostępnionego
Folder udostępniony jest zbiorem muzyki, filmów, zdjęć i dokumentów zebranych przez Ciebie 
z folderów GoFlex Home. Folder udostępniony nie zawiera kopii plików, a jedynie odnośniki do 
plików, które zajmują bardzo mało miejsca na dysku GoFlex Home (jeśli usuniesz plik z folderu, 
zmienisz nazwę pliku lub folderu, w którym jest zapisany, albo przeniesiesz plik lub folder, plik 
znika ze wszystkich folderów udostępnionych).

Aby utworzyć folder udostępniony:

1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. Kliknij pozycję Seagate Share.

Zostanie otwarte okno Seagate Share.

3. W oknie Shares (Foldery udostępnione) kliknij przycisk plus (+).

Zostanie otwarte okno Create Share (Utwórz folder udostępniony).

4. Wprowadź nazwę i opis folderu udostępnionego, a następnie wybierz motyw, co spowoduje 
dodanie do folderu udostępnionego obrazu tła.

5. Kliknij w polu Enable Sharing (Włącz udostępnianie).

6. Kliknij odpowiednie pola Sharing (Udostępnianie), aby przypisać uprawnienia dostępu 
odpowiednim osobom:

• Aby udostępnić folder wszystkim osobom w sieci domowej z dostępem do systemu 
GoFlex Home, kliknij pozycję Share with Other Family Accounts (Udostępnij 
pozostałym kontom rodziny).

• Aby udostępnić folder określonym osobom spoza sieci domowej, kliknij pozycję 
Share with Friends (Udostępnij znajomym), a następnie kliknij przycisk OK. 

Wprowadź co najmniej jeden adres e-mail, a następnie w razie potrzeby ustaw datę 
końcową udostępniania i dodaj hasło zabezpieczające, po czym kliknij przycisk 
Send Invitations (Wyślij zaproszenia). 
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Uwaga: Gdy po raz pierwszy zapraszasz znajomych do obejrzenia zawartości folderu udostępnionego, 

aplikacja Seagate Share wyświetli monit o wpisanie adresu e-mail, który jest wykorzystywany 

jako adres zwrotny na zaproszenie wysłane przez aplikację Seagate Share. W razie potrzeby 

adres ten można później zmienić (zobacz strona 61). Jeśli zdecydujesz się dodać do folderu 

udostępnionego hasło zabezpieczające, osoby zaproszone do obejrzenia go będą 

musiały utworzyć swoje hasła dostępu (więcej informacji zawiera część „Konfigurowanie 

i zarządzanie książką adresową poczty e-mail do folderów udostępnionych” na stronie 57).

• Aby udostępnić folder (i umożliwić wyświetlanie go w wynikach wyszukiwania) w internecie 
oraz kanałach RSS, kliknij przycisk Share with Everyone (Udostępnij wszystkim), 
a następnie w razie potrzeby wprowadź datę końcową udostępniania.

• Aby udostępnić folder w cyfrowych urządzeniach multimedialnych w sieci domowej, kliknij 
przycisk Share with Media Devices (Udostępnij w urządzeniach multimedialnych) 
(zobacz strona 44).

7. Opcja Allow Downloads for this Share (Pozwalaj na pobieranie dla tego folderu) jest 
domyślnie włączona, dzięki czemu inne osoby mogą pobierać oryginalne wersje plików 
w pełnej rozdzielczości. Jest to szczególnie przydatne w przypadku folderów zawierających 
dokumenty, ponieważ folder udostępniony w rzeczywistości zawiera jedynie odnośniki do 
plików, a nie kopie plików.

8. Kliknij przycisk Create (Utwórz).

Zostanie utworzony folder udostępniony.

9. Aby dodać zawartość do folderu udostępnionego, w oknie Content (Zawartość) wybierz żądany 
folder, a następnie przeciągnij cały folder lub wybrane pliki do folderu udostępnionego.

10. Wyświetl wypełniony folder udostępniony, klikając dwukrotnie jego nazwę w oknie Shares 
(Foldery udostępnione).

Folder udostępniony otworzy się — będzie mieć wybrane wcześniej tło i opis dodany na etapie 
konfigurowania. W oknie folderu udostępnionego znajdują się opcje zmiany widoku zawartości, 
rozpoczęcia pokazu slajdów, odtwarzania muzyki znajdującej się w tym folderze oraz pobierania 
do komputera plików z tego folderu.

11. Aby powrócić do ekranu głównego Seagate Share, kliknij strzałkę na pasku narzędzi folderu 
udostępnionego.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się zezwolić określonym osobom na dostęp do folderu udostępnionego 

w Kroku 6, system GoFlex Home automatycznie wyśle do nich wiadomość e-mail, używając 

adresu e-mail GoFlex Home jako adresu nadawcy. Ustawianie adresu e-mail systemu 

GoFlex Home zostało opisane w części „Dostosowywanie ustawień użytkownika systemu 

GoFlex Home” na stronie 61.
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Kopiowanie zdjęć z urządzenia GoFlex Home do portalu Facebook

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów aplikacji Seagate Share Pro.

Jeśli utworzysz folder udostępniony, który zawiera obrazy i zdjęcia, możesz użyć systemu 
GoFlex Home do utworzenia albumu fotograficznego w swoim profilu na portalu Facebook.

Aby utworzyć album fotograficzny na portalu Facebook przy użyciu obrazów i zdjęć z folderu 
udostępnionego GoFlex Home:

1. W oknie Shares (Foldery udostępnione) ustaw kursor myszy nad folderem udostępnionym, 
kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij View Details (Wyświetl szczegóły).

Otworzy się okno Details (Szczegóły).

2. Kliknij pozycję Social Networking Sites (Portale społecznościowe), a następnie kliknij pole 
Share with Facebook (Udostępnij na portalu Facebook).

Wyświetlone zostanie okno Service Authorization (Autoryzacja usługi) (może to potrwać 
kilka chwil).

3. Kliknij przycisk Facebook.

Otworzy się kolejne okno z monitem o zezwolenie na połączenie aplikacji Seagate Share 
z kontem na portalu Facebook.

4. W razie potrzeby wprowadź informacje o koncie na portalu Facebook, a następnie zamknij 
okno przeglądarki. 

5. Kliknij przycisk Authorization Complete (Autoryzacja zakończona).

6. Wybierz istniejący album fotograficzny na portalu Facebook lub utwórz nowy album, 
a następnie kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Aplikacja Seagate Share skopiuje Twoje zdjęcia z urządzenia GoFlex Home do portalu 
Facebook (do portalu Facebook nie jest kopiowana muzyka, filmy ani dokumenty).

7. Zaloguj się w portalu Facebook, a następnie przejdź do albumu fotograficznego, w którym są 
Twoje zdjęcia. 

8. Wybierz przesłane zdjęcia, a następnie kliknij przycisk Approve Selected Photos (Akceptuj 
wybrane zdjęcia). Po zatwierdzeniu zdjęć można je edytować, organizować i udostępniać 
w zwykły sposób.

Jeśli dodasz kolejne zdjęcia do tego samego folderu udostępnionego w urządzeniu 
GoFlex Home, aplikacja Seagate Share automatyczne skopiuje je do portalu Facebook. 
Zanim nowe zdjęcia pojawią się na portalu Facebook, musisz je zaakceptować. Usunięcie 
zdjęć z folderu udostępnionego nie powoduje usunięcia ich z portalu Facebook.
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Kopiowanie zdjęć z urządzenia GoFlex Home do portalu Flickr

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów aplikacji Seagate Share Pro.

Jeśli utworzysz folder udostępniony, który zawiera obrazy i zdjęcia, możesz użyć systemu 
GoFlex Home do dodania zdjęć na portalu Flickr.

Aby dodać swoje zdjęcia z folderu udostępnionego GoFlex Home do portalu Flickr:

1. W oknie Shares (Foldery udostępnione) ustaw kursor myszy nad folderem udostępnionym, 
kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij View Details (Wyświetl szczegóły).

Otworzy się okno Details (Szczegóły).

2. Kliknij pozycję Social Networking Sites (Portale społecznościowe), a następnie kliknij 
pole Share with Flickr (Udostępnij na portalu Flickr).

Wyświetlone zostanie okno Service Authorization (Autoryzacja usługi) (może to potrwać 
kilka chwil).

3. Kliknij przycisk Flickr.

Otworzy się kolejne okno z monitem o zezwolenie na użycie aplikacji Seagate Share przez 
portal Flickr. 

4. W razie potrzeby wprowadź informacje o koncie Flickr, a następnie kliknij przycisk 
OK, I’ll Authorize It (Pozwalam). 

5. Zamknij okno przeglądarki, a następnie kliknij przycisk Authorization Complete 
(Autoryzacja zakończona).

6. Wybierz domyślny photostream (istniejący zestaw) lub utwórz nowy, podając nazwę 
i opcjonalny opis, a następnie kliknij przycisk Submit (Prześlij). 

Aplikacja Seagate Share skopiuje Twoje zdjęcia z urządzenia GoFlex Home do portalu Flickr 
(do portalu Flickr nie jest kopiowana muzyka, filmy ani dokumenty). 

Jeśli dodasz kolejne zdjęcia do folderu udostępnionego w urządzeniu GoFlex Home, 
aplikacja Seagate Share automatyczne skopiuje je do portalu Flickr. Usunięcie zdjęć 
z folderu udostępnionego nie powoduje usunięcia ich z portalu Flickr.
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Udostępnianie plików w kanałach RSS

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów aplikacji Seagate Share Pro.

Skrót RSS oznacza Really Simple Syndication; jest to metoda dystrybucji często aktualizowanych 
zawartości internetowych (jak serwisy informacyjne i blogi) do dużej liczby osób. Możesz 
zarejestrować się w kanale RSS, aby na bieżąco śledzić zmiany w ulubionych witrynach.

Za pomocą systemu GoFlex Home inne osoby mogą rejestrować się w kanale RSS, aby na 
bieżąco śledzić zmiany zawartości Twojego folderu udostępnionego (jeśli udostępnisz go 
wszystkim) (zobacz Krok 6, strona 38). W kanałach RSS pojawiają się tylko zdjęcia i inne 
obrazy; nie ma w nich muzyki, filmów ani plików dokumentów.

Jeśli Twój folder udostępniony jest dostępny dla każdego, na pasku narzędzi folderu 
automatycznie pojawi się ikona RSS. Gdy ktoś przeglądający zawartość folderu 
udostępnionego kliknie ikonę RSS, folder udostępniony otworzy się w przeglądarce RSS; 
wyświetlona zostanie nazwa i opis folderu udostępnionego oraz zdjęcia uporządkowane 
według nazw. Przeglądarka RSS automatycznie pobiera nowe zdjęcia w miarę dodawania 
ich do folderu udostępnionego i usuwa je, gdy zostaną usunięte z tego folderu.

Konfigurowanie drukarki centralnej
Po podłączeniu drukarki do portu USB w urządzeniu GoFlex Home każdy użytkownik systemu 
sieciowych pamięci masowych GoFlex Home może drukować bezprzewodowo na tej drukarce.

Uwaga: Niniejsza część opisuje podstawowe kroki w procedurze dodawania drukarki USB do 

urządzenia GoFlex Home. Więcej informacji oraz pełne instrukcje do określonego komputera 

można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z systemem operacyjnym (wyszukaj informacje 

na temat udostępniania drukarki, podłączania się do drukarki sieciowej lub podłączania do 

drukarki internetowej bądź intranetowej).

Aby podłączyć drukarkę USB do systemu GoFlex Home:

1. Za pomocą wysokiej jakości przewodu USB (do zakupienia osobno) podłącz drukarkę USB do 
portu USB z tyłu stacji dokującej GoFlex Home. Informacje na temat lokalizacji portu USB — 
zobacz Ilustracja 2 na stronie 8

WSKAZÓWKA: Możesz także podłączyć koncentrator USB do stacji dokującej GoFlex 
Home, a następnie podłączyć drukarkę USB do koncentratora.

Rysunek 7:    Ikona RSS
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2. Włącz drukarkę.

3. Dodaj drukarkę USB do listy drukarek dostępnych w komputerze:

W systemie Windows:

a. W Panelu sterowania kliknij dwukrotnie pozycję Drukarki i faksy.

b. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę. Po otwarciu kreatora kliknij przycisk Dalej.

c. Kliknij pozycję Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera, 
a następnie kliknij przycisk Dalej.

d. Połącz się ze swoją drukarką USB, wyszukując ją lub przeglądając zawartość folderu, 
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć 
połączenie.

Na komputerze Mac:

a. Przejdź do pozycji Preferencje systemowe, kliknij Drukowanie i faksowanie, a następnie 
kliknij znak plus (+).

b. Kliknij Windows, wybierz seagategroup, a następnie wybierz goflex_home.

c. Zaznacz pozycję Zarejestrowany użytkownik, wprowadź swoją nazwę użytkownika 
i hasło, a następnie kliknij przycisk Połącz.

d. W polu Drukuj za pomocą... wybierz opcję Wybierz sterownik, a następnie kliknij 
pozycję Dodaj.

4. Powtórz te czynności dla innych komputerów w systemie sieciowych pamięci masowych 
GoFlex Home.

Teraz możesz drukować i zarządzać drukarką USB z komputera w taki sam sposób, 
jak gdyby była podłączona fizycznie lub bezprzewodowo. Należy pamiętać, że jest to 
drukarka udostępniona, dlatego inne osoby podłączone do systemu GoFlex Home będą 
mogły jej używać na zasadzie tworzenia kolejki drukowania.

WSKAZÓWKA: W przeglądarce Explorer i aplikacji Finder drukarka wyświetlana jest jako 
urządzenie sieciowe.
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Korzystanie z plików na cyfrowym odtwarzaczu wideo 
i konsoli do gier

Można odtwarzać filmy, słuchać muzyki i wyświetlać zdjęcia zapisane w urządzeniu GoFlex 
Home na cyfrowych urządzeniach multimedialnych podłączonych do sieci domowej. 

Urządzeniem multimedialnym może być:

• Konsola do gier

• Cyfrowy odtwarzacz wideo (np. FreeAgent Theater+ lub FreeAgent GoFlex TV)

• Ramka na zdjęcia cyfrowe

• Klient iTunes®

• Urządzenie telewizji IP

• Sieciowy zestaw audio (np. Sonos®)

Urządzenie multimedialne musi obsługiwać jedną z następujących technologii:

• UPnP-AV (Universal Plug-and-Play Audio and Video)

• DLNA (Digital Living Network Alliance)

• Windows Media Connect

Aby urządzenie multimedialne mogło rozpoznać i odtworzyć cyfrowe pliki multimedialne 
w systemie GoFlex Home, musisz je udostępnić.

WSKAZÓWKA: Możliwe jest wykrywanie i udostępnianie do oglądania lub słuchania tylko 
plików obsługiwanych przez Twoje urządzenie multimedialne. Obsługiwane 
typy plików podane są w dokumentacji urządzenia multimedialnego.

Aby udostępnić cyfrowe pliki multimedialne w urządzeniach multimedialnych w sieci domowej:

1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. Kliknij pozycję Seagate Share.

Otworzy się ekran Seagate Share.

3. W oknie Content (Zawartość) ustaw kursor myszy nad folderem z żądanymi plikami, kliknij 
strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij opcję Share with Media Devices (Udostępnij 
w urządzeniach multimedialnych).

Wszystkie obsługiwane pliki multimedialne w folderze są teraz dostępne z dowolnego 
urządzenia multimedialnego podłączonego do sieci domowej. Jeśli wybrany folder ma 
podkatalogi, zostaną udostępnione również wszystkie pliki, które się w nich znajdują.

Aby pliki w folderze były niedostępne dla urządzeń multimedialnych, powtórz Kroki 3 i 4, 
wybierając opcję Unshare with Media Devices (Nie udostępniaj w urządzeniach 
multimedialnych) w Kroku 4.
Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 44



5. Korzystanie z plików i zarządzanie nimi w aplikacji Seagate Share  Odtwarzanie muzyki
5. Korzystanie z plików i zarządzanie 
nimi w aplikacji Seagate Share

Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób używać aplikacji Seagate Share do korzystania 
z plików zapisanych w urządzeniu GoFlex Home i nimi zarządzać.

Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji Seagate Share, nawigowaniu na jej ekranach oraz 
pracy z plikami i folderami, zobacz część „Otwieranie aplikacji Seagate Share” na stronie 29.

Uwaga: Niektóre z funkcji opisanych w tym rozdziale są dostępne tylko dla abonentów Seagate Share 

Pro. Więcej informacji zawiera część „Informacje o aplikacji Seagate Share Pro” na stronie 10.

Odtwarzanie muzyki
W tej części opisano, jak używać aplikacji Seagate Share i iTunes do odtwarzania plików 
muzycznych zapisanych w urządzeniu GoFlex Home.

Odtwarzanie muzyki w aplikacji Seagate Share
Aby odtworzyć muzykę zapisaną w folderze Seagate Share:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu z plikami muzycznymi, które chcesz odtworzyć.

2. Kliknij dwukrotnie żądany utwór. 

Aplikacja Seagate Share odtworzy utwór, a następnie będzie kontynuować odtwarzanie 
wszystkich pozostałych utworów w tym folderze (nie będzie jednak odtwarzać utworów 
z żadnych podfolderów, które będą znajdować się w tym folderze). Na ekranie wyświetlona 
zostanie także okładka albumu oraz tytuł bieżącego utworu. 

Odtwarzaniem możesz sterować za pomocą paska narzędzi odtwarzania na dole ekranu. 
Aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do ekranu Seagate Share, kliknij ikonę powrotu na 
pasku narzędzi.

Aby odtworzyć muzykę zapisaną w folderze udostępnionym:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu udostępnionego z plikami muzycznymi, które 
chcesz odtworzyć.

2. Kliknij dwukrotnie żądany utwór. 

Aplikacja Seagate Share odtworzy utwór, a następnie będzie kontynuować odtwarzanie 
wszystkich pozostałych utworów w folderze udostępnionym.
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Odtwarzanie muzyki za pomocą aplikacji iTunes
Wszystkie osoby w sieci GoFlex Home mogą używać aplikacji iTunes do odtwarzania muzyki 
zapisanej w urządzeniu GoFlex Home (w przypadku uzyskania dostępu do urządzenia GoFlex 
Home spoza sieci domowej nie można odtwarzać muzyki za pomocą aplikacji iTunes).

Aby utworzyć bibliotekę iTunes, do której mogą mieć dostęp wszyscy użytkownicy sieci 
GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. W oknie Content (Zawartość) kliknij folder GoFlex Home Public, a następnie kliknij znak plus (+).

Zostanie otwarte okno New Folder (Nowy folder).

3. Wprowadź nazwę folderu (na przykład Biblioteka iTunes), a następnie kliknij przycisk Create 
(Utwórz).

Zostanie utworzony nowy folder.

4. Dodaj utwory do nowego folderu, przeciągając do niego wybrane pliki.

5. W oknie Content (Zawartość) ustaw kursor myszy nad nowym folderem, kliknij strzałkę, która 
się pojawi, a następnie kliknij opcję Share with Media Devices (Udostępnij w urządzeniach 
multimedialnych) (jeśli opcja Share with Media Devices będzie niedostępna, oznacza to, 
że folder ten jest już udostępniony).

6. Otwórz w swoim komputerze aplikację iTunes. W menu Edit (Edycja) kliknij pozycję Preferences 
(Preferencje), a następnie wybierz kartę Sharing (Udostępnianie) i sprawdź, czy jest zaznaczona 
opcja Look for Shared Libraries (Wyszukuj biblioteki udostępnione).

Wszystkie pliki muzyczne znajdujące się w nowym folderze pojawią się w folderze iTunes 
SHARED > GoFlex Home:iTunes. Utwory te można odtwarzać w aplikacji iTunes, ale nie 
można dodać ich do listy odtwarzania. Zdjęcia, filmy i dokumenty zapisane w urządzeniu 
GoFlex Home nie są dostępne w aplikacji iTunes.

Pliki muzyczne zabezpieczone w technologii iTunes DRM (Digital Rights Management) może 
odtwarzać do pięciu komputerów lub urządzeń multimedialnych w sieci domowej, a utwory 
muzyczne iTunes Plus lub importowane z płyty CD — nieograniczona liczba komputerów 
i urządzeń multimedialnych.
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Odtwarzanie filmów i wideo
Aby odtworzyć film lub wideo zapisane w urządzeniu GoFlex Home:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu z filmem, który chcesz obejrzeć.

2. Kliknij dwukrotnie plik filmu.

Otworzy się aplikacja Seagate Share i zacznie odtwarzać film.

Odtwarzaniem możesz sterować za pomocą paska narzędzi odtwarzania na dole ekranu. 
Aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do ekranu Seagate Share, kliknij ikonę powrotu na 
pasku narzędzi.

Oglądanie zdjęć
W tej części opisano sposoby wyświetlania obrazów i zdjęć oraz ustawiania zdjęć jako obrazu tła 
na ekranie Seagate Share Home. Opisany został także sposób otwierania aplikacji internetowej 
Cooliris, umożliwiającej wyświetlanie zdjęć na ekranie 3D (dostępnym w subskrypcji Seagate 
Share Pro — zobacz strona 10).

Wyświetlanie zdjęć
Aby wyświetlić zdjęcia zapisane w urządzeniu GoFlex Home:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu ze zdjęciami, które chcesz obejrzeć.

2. Kliknij dwukrotnie dowolne zdjęcie, aby je otworzyć.

Aby obrócić obraz:

1. W oknie Content (Zawartość) kliknij folder ze zdjęciem, które chcesz obrócić.

2. W oknie Main (Główne) ustaw kursor myszy na żądanym zdjęciu, kliknij strzałkę, która się pojawi, 
a następnie kliknij opcję Rotate Clockwise (Obróć w prawo) lub Rotate Counterclockwise 
(Obróć w lewo).

Zdjęcie zostanie obrócone. Jeśli zdjęcie znajduje się w folderze udostępnionym, zostanie 
obrócone także w nim.
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Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu slajdów
Wszystkie zdjęcia umieszczone w folderze można wyświetlić w formie automatycznego 
pokazu slajdów (w pokazie slajdów nie będą jednak wyświetlane zdjęcia z żadnych 
podfolderów znajdujących się w tym folderze, nie będą także odtwarzane żadne pliki 
muzyczne zapisane ze zdjęciami). 

Aby wyświetlić zdjęcia jako pokaz slajdów:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu lub folderu udostępnionego ze zdjęciami, które 
chcesz obejrzeć.

2. W oknie Content (Zawartość) lub Shares (Foldery udostępnione) ustaw kursor myszy nad 
folderem lub folderem udostępnionym, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij 
opcję Slideshow (Pokaz slajdów).

Rozpocznie się pokaz slajdów. Każde zdjęcie wyświetlane będzie przez kilka chwil wraz 
z podpisem. (więcej informacji na temat podpisów — zobacz strona 52).

Pokazem slajdów można sterować za pomocą paska narzędzi odtwarzania na dole ekranu. 
Aby zatrzymać pokaz slajdów i powrócić do ekranu Seagate Share, kliknij ikonę powrotu na 
pasku narzędzi.

Ustawianie zdjęcia jako tła ekranu głównego
Możesz użyć jednego ze swoich zdjęć jako tła ekranu głównego aplikacji Seagate Share 
(jest to pierwszy ekran, który otwiera się po zalogowaniu).

Aby ustawić zdjęcie jako tło ekranu głównego:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu lub folderu udostępnionego ze zdjęciem, które 
chcesz użyć.

2. W oknie Main (Główne) ustaw kursor myszy na żądanym zdjęciu, kliknij strzałkę, która się 
pojawi, a następnie kliknij opcję Use as Home Page Background (Użyj jako tła ekranu 
głównego).

3. W menu Go To (Przejdź do) kliknij opcję Home (Ekran główny).

Twoje zdjęcie pojawi się jako obraz tła. Możesz ustawić rozmiar obrazu lub całkowicie go 
wyczyścić, zmieniając ustawienia użytkownika GoFlex Home na ekranie Preferences 
(Preferencje). Instrukcje znajdują się w części „Dostosowywanie ustawień użytkownika 
systemu GoFlex Home” na stronie 61.
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Wyświetlanie zdjęć w aplikacji Cooliris

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko dla subskrybentów aplikacji Seagate Share Pro (zobacz strona 10).

Aplikacja Cooliris zapewnia innowacyjny interfejs użytkownika do wyświetlania obrazów 
w folderach i folderach udostępnionych urządzenia GoFlex Home.

Aby otworzyć i oglądać zdjęcia w aplikacji Cooliris:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu lub folderu udostępnionego ze zdjęciem, które 
chcesz użyć.

2. Kliknij dwukrotnie folder udostępniony. Zdjęcia zostaną otwarte w aplikacji Cooliris; wyświetlona 
zostanie też nazwa folderu udostępnionego, jego opis oraz temat wybrany podczas tworzenia 
folderu udostępnionego.

LUB

Wybierz żądany folder, a następnie na pasku narzędzi Search/View (Wyszukaj/Wyświetl) 
wybierz Cooliris z listy Views (Widoki).

3. Po wybraniu widoku aplikacji Cooliris ustaw kursor myszy nad opcją View This In 3D 
(Wyświetl w 3D), a następnie kliknij opcję Get Cooliris (Pobierz Cooliris), aby zainstalować 
dodatek do Cooliris umożliwiający korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji.

Zarządzanie plikami i folderami
W tej części opisano sposoby dodawania, usuwania i zmieniania nazw plików i folderów 
zapisanych w urządzeniu GoFlex Home oraz zarządzania nimi.

WSKAZÓWKA: Należy podkreślić, że w aplikacji Seagate Share to samo zadanie da się 
wykonać na kilka sposobów. Czynności w kolejnych częściach dotyczą 
jednego ze sposobów wykonania zadania. Inne sposoby można znaleźć 
w części „Różne sposoby wykonywania zadań w aplikacji Seagate Share” 
na stronie 31.

Dodawanie i usuwanie folderów
Foldery znajdujące się w folderach Public (Publiczne) i Personal (Osobiste) urządzenia 
GoFlex Home można dodawać i usuwać za pomocą znaku plus (+) i minus (–) w oknie 
Content (Zawartość). Jeśli usuniesz folder, wszystkie pliki w tym folderze, które zostały 
dołączone do folderu udostępnionego, nie będą dostępne w folderze udostępnionym.

Przestroga: Usunięcie folderu powoduje usunięcie wszystkich zapisanych w nim plików.
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Aby dodać folder:

1. Na ekranie Seagate Share kliknij znak plus (+) w oknie Content (Zawartość).

Zostanie otwarte okno New Folder (Nowy folder).

2. Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Create (Utwórz).

Zostanie utworzony nowy folder.

3. Dodaj pliki do nowego folderu, przeciągając je do niego.

Aby usunąć folder:

1. Na ekranie Seagate Share wybierz folder, który chcesz usunąć.

Przestroga: Usunięcie folderu powoduje usunięcie wszystkich zapisanych w nim plików.

2. Kliknij znak minus (–) w oknie Content (Zawartość), a następnie kliknij przycisk Yes (Tak), 
aby potwierdzić usunięcie.

Przenoszenie folderu
Możesz przenosić dowolne foldery znajdujące się w folderach Public (Publiczne) i Personal 
(Osobiste) urządzenia GoFlex Home, a nawet przenosić foldery pomiędzy folderami Public 
(Publiczne) i Personal (Osobiste).

Aby przenieść folder, przeciągnij go do wybranej lokalizacji. Możesz też skorzystać z menu 
folderu (zobacz strona 31), aby wyciąć folder (Cut) w jednym miejscu i wkleić (Paste) w innym.

Kopiowanie folderu
Podczas kopiowania folderu oryginał pozostaje w tym samym miejscu, a druga wersja 
umieszczana jest w innej lokalizacji. Nic nie jest usuwane z pierwotnego folderu lub lokalizacji.

Aby skopiować folder w aplikacji Seagate Share, użyj menu folderu (zobacz strona 31), 
aby skopiować (Copy) go i wkleić (Paste) w nowej lokalizacji.

Zmienianie nazwy folderu
WSKAZÓWKA: Jeśli zmienisz nazwę folderu, jego pliki nie będą już dostępne w żadnych 

istniejących folderach udostępnionych, które zawierają ten folder.

Aby zmienić nazwę folderu:

1. Ustaw kursor myszy nad żądanym folderem, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie 
kliknij opcję Rename (Zmień nazwę).

Zostanie otwarte okno Rename Folder (Zmiana nazwy folderu).

2. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Rename (Zmień nazwę).

Nazwa folderu zostanie zmieniona.
Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 50



5. Korzystanie z plików i zarządzanie nimi w aplikacji Seagate Share  Zarządzanie plikami i folderami
Dodawanie plików do folderu
Możesz dodawać pliki do folderu na dwa sposoby:

• Na ekranie Seagate Share przeciągnij pliki z jednego folderu w urządzeniu GoFlex Home 
do innego.

• Skopiuj nowe pliki z komputera do żądanego folderu urządzenia GoFlex Home. Instrukcje 
znajdują się w części „Kopiowanie plików do urządzenia GoFlex Home za pomocą 
aplikacji Seagate Share” na stronie 34.

Przenoszenie pliku do innego folderu
Możesz przenosić pliki z jednego folderu do innego, przeciągając je do żądanej lokalizacji. 
Możesz też skorzystać z menu pliku (zobacz strona 31), aby wyciąć plik (Cut) w jednym 
miejscu i wkleić (Paste) w innym.

WSKAZÓWKA: Jeśli przeniesiesz plik do innego folderu, nie będzie on już dostępny 
w żadnych istniejących folderach udostępnionych.

Kopiowanie pliku
Podczas kopiowania pliku oryginał pozostaje w tym samym miejscu, a druga wersja 
umieszczana jest w innej lokalizacji. Skopiowanie pliku powoduje utworzenie duplikatu 
oryginalnej wersji w pełnej rozdzielczości zapisanej w folderze, a nie wersji skompresowanej, 
która pojawia się w aplikacji Seagate Share. Nic nie jest usuwane z pierwotnej lokalizacji. 
Należy pamiętać, że każda kopia pliku zajmuje w urządzeniu GoFlex Home tyle samo miejsca.

Aby skopiować plik, użyj menu pliku (zobacz strona 31), aby skopiować (Copy) go i wkleić 
(Paste) w nowej lokalizacji.

Zmienianie nazwy pliku
W razie potrzeby możesz zmienić nazwę każdego pliku w folderze. 

WSKAZÓWKA: Jeśli zmienisz nazwę pliku, nie będzie on już dostępny w żadnych 
istniejących folderach udostępnionych.

Aby zmienić nazwę folderu:

1. Ustaw kursor myszy nad żądanym plikiem, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij 
opcję Rename (Zmień nazwę).

Zostanie otwarte okno Rename File (Zmiana nazwy pliku).

2. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Rename (Zmień nazwę).

Nazwa pliku zostanie zmieniona.
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Dodawanie podpisów i znaczników do plików
Podpis pliku jest jego opisem i pojawia się zawsze, gdy wyświetlasz plik znajdujący się 
w folderze lub folderze udostępnionym (subskrybenci aplikacji Seagate Share Pro — podpisy 
zdjęć pojawiają się zawsze wtedy, gdy udostępniasz swoje zdjęcia poprzez portale Facebook 
lub Flickr albo kanały RSS). Tekst podpisu można wykorzystywać do wyszukiwania plików.

Znaczniki zawierają dodatkowe informacje o pliku. Znaczniki pojawiają się w oknie Details 
(Szczegóły) na ekranie Seagate Share podczas wyświetlania pliku znajdującego się 
w folderze. Znaczniki nie pojawiają się w folderach udostępnionych oraz po wysłaniu zdjęcia 
na portale Facebook i Flickr lub przez kanał RSS. Znaczniki można wykorzystywać do 
wyszukiwania plików. Jeśli znaczniki będą dodawane do plików w sposób konsekwentny, 
ułatwi to ich odnajdywanie, zwłaszcza że liczba plików rośnie z upływem czasu.

Aby dodać podpis i/lub znacznik do pliku:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu z żądanym plikiem.

2. Ustaw kursor myszy nad żądanym plikiem, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij 
opcję View Details (Wyświetl szczegóły).

Na ekranie Seagate Share otworzy się okno Details (Szczegóły).

3. Wpisz tekst w polu Caption (Podpis).

Na przykład: Nasze nowe kociaki

4. Wpisz tekst w polu Tags (Znaczniki).

Na przykład: koty, kociaki, zwierzaki, Mruczek i Filemon

5. Powtarzaj czynności opisane w tej części, aż wszystkie żądane pliki zostaną opisane i oznaczone.

Pobieranie pliku
Na komputer można pobierać dowolne pliki z folderów Personal (Osobiste) i Public (Publiczne) 
urządzenia GoFlex Home. Pobierana jest oryginalna wersja pliku w pełnej rozdzielczości.

Aby pobrać plik:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do folderu z żądanym plikiem.

2. Ustaw kursor myszy nad żądanym plikiem, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij 
Download (Pobierz). 

Otworzy się okno z listą plików w tym folderze. 

3. Kliknij przycisk Download (Pobierz) znajdujący się obok żądanego pliku.

4. Aby otworzyć lub zapisać plik, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
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Usuwanie pliku z folderu
Możesz usuwać pliki z folderów Personal (Osobiste) i Public (Publiczne) urządzenia GoFlex 
Home. Możesz usuwać pojedyncze pliki lub wiele plików jednocześnie.

WSKAZÓWKA: Jeśli usuniesz plik, nie będzie on już dostępny w żadnych istniejących 
folderach udostępnionych.

Aby usunąć folder:

1. Na ekranie Seagate Share ustaw kursor myszy nad plikiem, który chcesz usunąć.

LUB

Wybierz kilka plików do usunięcia z tego samego folderu, a następnie przesuń kursor myszy 
nad wybrane pliki.

2. Kliknij przycisk strzałki, który się pojawi, a następnie kliknij opcję Delete (Usuń).

3. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić usunięcie.

Zarządzanie folderami udostępnionymi
Po utworzeniu folderu udostępnionego (zobacz strona 38) możesz użyć aplikacji Seagate 
Share do dodania lub usunięcia z niego plików, zmiany ich nazw oraz zarządzania 
ustawieniami dostępu w celu ograniczenia lub zwiększenia liczby osób, które mogą je 
oglądać. Możesz też usunąć cały folder udostępniony.

WSKAZÓWKA: Należy pamiętać, że pliki w folderach udostępnionych są tylko 
odnośnikami – oryginalne pliki pozostają w ich pierwotnych lokalizacjach 
w folderach urządzenia GoFlex Home. Jeśli przeniesiesz, usuniesz lub 
zmienisz nazwę pliku lub folderu, nie będzie można otworzyć takiego 
pliku z żadnego folderu udostępnionego zawierającego odnośnik do pliku. 
Jednak usunięcie folderu udostępnionego nie powoduje usunięcia plików, 
a jedynie odnośników do nich.

Otwieranie folderów udostępnionych
Foldery udostępnione można znaleźć w dwóch miejscach aplikacji Seagate Share:

• W oknie Shares (Foldery udostępnione) na ekranie Seagate Share

• Na ekranie Shares (Foldery udostępnione)

Aby otworzyć ekran Shares (Foldery udostępnione), zaloguj się w aplikacji Seagate Share 
(zobacz strona 29), kliknij opcję Go To (Przejdź do) na pasku narzędzi Navigation (Nawigacja), 
a następnie kliknij Shares (Foldery udostępnione).
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Wyświetlanie zawartości folderu udostępnionego
Aby wyświetlić zawartość folderu udostępnionego:

1. W oknie Shares (Foldery udostępnione) kliknij dwukrotnie żądany folder.

Folder udostępniony otworzy się — będzie mieć wybrane wcześniej tło i opis dodany na 
etapie konfigurowania. W oknie folderu udostępnionego znajdują się opcje zmiany widoku 
zawartości, rozpoczęcia pokazu slajdów, odtwarzania muzyki znajdującej się w tym folderze 
oraz pobierania do komputera plików z tego folderu.

2. Aby powrócić do ekranu głównego Seagate Share, kliknij strzałkę na pasku narzędzi folderu 
udostępnionego.

Dodawanie plików do folderu udostępnionego
Aby dodać plik lub zawartość folderu do dowolnego istniejącego folderu udostępnionego:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do żądanego pliku lub folderu.

2. Ustaw kursor myszy nad żądanym plikiem lub folderem, kliknij strzałkę, która się pojawi, 
kliknij Add to Share (Dodaj do folderu udostępnionego), a następnie kliknij nazwę folderu 
udostępnionego.

Plik lub folder zostanie dodany do folderu udostępnionego.

Usuwanie pliku z folderu udostępnionego
Usunięcie pliku z folderu udostępnionego oznacza, że plik nie będzie już dostępny w folderze 
udostępnionym, ale nie powoduje to jego usunięcia z pierwotnej lokalizacji w folderach 
urządzenia GoFlex Home. Z folderu udostępnionego można usuwać wiele plików jednocześnie.

Aby usunąć plik z folderu udostępnionego:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do żądanego folderu udostępnionego.

2. Ustaw kursor myszy nad plikiem, który chcesz usunąć.

LUB

Wybierz wiele plików do usunięcia, a następnie przesuń kursor myszy nad wybrane pliki.

3. Kliknij przycisk strzałki, który się pojawi, a następnie kliknij opcję Remove (Usuń).

Pliki zostaną usunięte z folderu udostępnionego, ale nie z pierwotnych lokalizacji w urządzeniu 
GoFlex Home.
Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 54



5. Korzystanie z plików i zarządzanie nimi w aplikacji Seagate Share  Zarządzanie folderami udostępnionymi
Tworzenie folderu udostępnionego, do którego dostęp ma tylko 
jego twórca

Aby utworzyć folder udostępniony, do którego dostęp ma tylko jego twórca:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do żądanego folderu.

2. Ustaw kursor myszy nad folderem, kliknij strzałkę, która się pojawi, kliknij Add to Share 
(Dodaj do folderu udostępnionego), a następnie kliknij opcję New (Nowy).

Domyślnie folder udostępniony ma taką samą nazwę jak wybrany folder. 

3. (opcjonalnie) Wprowadź nazwę i opis folderu udostępnionego, wprowadź opis (Description), 
a następnie wybierz motyw, co spowoduje dodanie do folderu udostępnionego obrazu tła.

4. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Zostanie utworzony folder udostępniony. Zmieniając w dowolnym momencie ustawienia opcji 
Sharing (Udostępnianie) innych osób, możesz zapraszać ich do obejrzenia zawartości swojego 
folderu udostępnionego:

a. Ustaw kursor myszy nad folderem udostępnionym, kliknij strzałkę, która się pojawi, 
a następnie kliknij opcję View Details (Wyświetl szczegóły).

b. W oknie Details (Szczegóły) kliknij opcję Sharing (Udostępnianie).

c. Wybierz osoby lub grupy osób, którym chcesz udostępnić folder. Więcej informacji 
zawiera część „Tworzenie folderu udostępnionego” na stronie 38.

Wyłączanie udostępniania wybranego folderu
Wyłączenie udostępniania uniemożliwia innym osobom wyświetlanie zawartości folderu.

Aby wyłączyć udostępnianie:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do żądanego folderu udostępnionego.

2. Ustaw kursor myszy nad folderem udostępnionym, kliknij strzałkę, która się pojawi, 
a następnie kliknij opcję View Details (Wyświetl szczegóły).

3. W oknie Details (Szczegóły) odznacz opcję Sharing (Udostępnianie). 

Użytkownicy aplikacji Seagate Share Pro — należy także odznaczyć opcje Social 
Networking Sites (Portale społecznościowe).

Udostępnianie wybranego folderu udostępnionego zostanie wyłączone.

Zmienianie nazwy folderu udostępnionego
W razie potrzeby można zmienić nazwę dowolnego folderu udostępnionego. 

WSKAZÓWKA: W przypadku zmiany nazwy folderu udostępnionego, do którego oglądania 
zostały zaproszone inne osoby, pierwotne łącze do tego folderu przestanie 
działać. W razie potrzeby można ponownie rozesłać zaproszenia z nowym 
łączem.
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Aby zmienić nazwę folderu udostępnionego:

1. Ustaw kursor myszy nad żądanym folderem udostępnionym, kliknij strzałkę, która się pojawi, 
a następnie kliknij opcję Rename (Zmień nazwę).

Zostanie otwarte okno Rename Share (Zmiana nazwy folderu udostępnionego).

2. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk Rename (Zmień nazwę).

Nazwa folderu udostępnionego zostanie zmieniona.

Tworzenie okładki folderu udostępnionego
Jako okładkę folderu udostępnionego można zastosować zdjęcie, dokument lub obraz z pliku 
muzycznego lub filmu. Okładka pojawi się w postaci ikony folderu udostępnionego na ekranie 
Shares (Foldery udostępnione) aplikacji Seagate Share (w przypadku wybrania jako okładki 
dokumentu zostanie zastosowana ogólna ikona dokumentów).

Aby użyć pliku jako okładki folderu udostępnionego:

1. Na ekranie Seagate Share przejdź do żądanego folderu udostępnionego.

2. W oknie Main (Główne) ustaw kursor myszy na żądanym pliku, kliknij strzałkę, która się pojawi, 
a następnie kliknij opcję Use as Share Cover (Użyj jako okładki folderu udostępnionego).

Plik stanie się okładką folderu udostępnionego.

Pobieranie pliku z folderu udostępnionego
Gdy utworzysz folder udostępniony, którego zawartość będzie wyświetlana przez Ciebie 
i inne osoby, obrazy z folderu przesyłane są w postaci skompresowanej w celu utrzymania 
przepustowości i zwiększenia wydajności. Folder udostępniony można skonfigurować w taki 
sposób, aby umożliwić osobom przeglądającym zawartość pobieranie oryginalnych wersji 
plików w pełnej rozdzielczości. 

Umożliwienie pobierania jest szczególnie ważne w przypadku, gdy w folderze 
udostępnionym znajdują się dokumenty, ponieważ są to w istocie odnośniki, których nie 
można otworzyć (umożliwianie pobierania zostało opisane w Kroku 7 w części „Tworzenie 
folderu udostępnionego” na stronie 38).

Jeżeli folder udostępniony umożliwia pobieranie, można pobrać wszystkie pliki z ekranu 
Shares (Foldery udostępnione) lub wybrane pliki z wyświetlanego w danym momencie 
folderu udostępnionego.

Aby pobrać wszystkie pliki za pomocą ekranu Shares (Foldery udostępnione):

1. Na ekranie Seagate Share kliknij opcję Go To (Przejdź do) znajdującą się na pasku narzędzi 
Navigation (Nawigacja), a następnie kliknij Shares (Foldery udostępnione).

2. Wybierz żądany folder udostępniony, a następnie kliknij na pasku narzędzi opcję Download 
(Pobierz). 

Otworzy się okno z listą wszystkich plików w tym folderze.
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3. Kliknij przycisk Download (Pobierz) znajdujący się obok żądanych plików.

4. Aby otworzyć lub zapisać pliki, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby pobrać pojedyncze pliki z folderu udostępnionego, którego zawartość oglądasz:

1. Wybierz jeden lub kilka plików, a następnie kliknij na pasku narzędzi ikonę Download (Pobierz). 

2. Kliknij przycisk Download (Pobierz) znajdujący się obok żądanych plików.

3. Aby otworzyć lub zapisać pliki, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Usuwanie folderu udostępnionego
Usunięcie folderu udostępnionego spowoduje, że inne osoby nie będą mogły uzyskać 
dostępu do znajdujących się w nim plików, jednak same pliki pozostaną w ich pierwotnych 
folderach urządzenia GoFlex Home. 

Użytkownicy aplikacji Seagate Share Pro — w przypadku skopiowania zdjęć z folderu 
udostępnionego do swojego konta na portalu Facebook lub Flickr zdjęcia pozostaną na tych 
portalach. Jednak w przypadku zaproszenia innych osób do oglądania zawartości folderu 
udostępnionego za pomocą kanału RSS, zdjęcia nie będą już dostępne dla użytkowników RSS.

Aby usunąć folder udostępniony:

1. Na ekranie Seagate Share wybierz folder udostępniony, który chcesz usunąć, a następnie 
kliknij znak minus (–) w oknie Share (Folder udostępniony).

2. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić usunięcie.

Konfigurowanie i zarządzanie książką adresową poczty e-mail do 
folderów udostępnionych

Podczas tworzenia folderu udostępnionego można zaprosić znajomych i rodzinę do 
oglądania jego zawartości. Aplikacja Seagate Share wyśle do nich wiadomości e-mail 
z zaproszeniem zawierającym łącze do folderu udostępnionego.

W celu ułatwienia wysyłania zaproszeń można w aplikacji Seagate Share skonfigurować 
książkę adresową poczty e-mail, a następnie dodawać lub edytować jej pozycje stosownie 
do potrzeb. Gdy zechcesz zaprosić inne osoby do obejrzenia folderu udostępnionego, 
możesz dołączyć wybrane kontakty z listy.

Aby skonfigurować książkę adresową w aplikacji Seagate Share:

1. Na ekranie Seagate Share wybierz istniejący folder udostępniony (aby go utworzyć, zobacz 
strona 38).

2. Ustaw kursor myszy nad folderem udostępnionym, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie 
kliknij opcję View Details (Wyświetl szczegóły).

Wyświetlone zostanie okno Details (Szczegóły).
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3. Kliknij pozycję Sharing (Udostępnianie), a następnie wybierz opcję Share with Friends 
(Udostępnij znajomym), jeśli nie jest jeszcze zaznaczona. 

4. W polu Share with Friends (Udostępnij znajomym) kliknij ikonę ze znakiem plus (+).

Otworzy się okno Share with your Contacts (Udostępnianie swoim kontaktom).

5. Kliknij ikonę Create New Contact (Utwórz nowy kontakt) pod książką adresową, wprowadź 
imię i adres e-mail, a następnie kliknij przycisk Add (Dodaj).

Do książki adresowej zostanie dodany Twój pierwszy kontakt. 

6. Kontynuuj dodawanie kontaktów, wykonując czynności opisane w tej części.

Twoja lista kontaktów będzie teraz dostępna we wszystkich istniejących i nowych folderach 
udostępnionych.

Aby edytować informacje w książce adresowej, należy wybrać imię z listy Address Book 
(Książka adresowa), kliknąć ikonę Edit Contact (Edytuj kontakt), a następnie zmienić imię 
i/lub adres e-mail.

Aby usunąć kogoś z książki adresowej, należy go zaznaczyć na liście Address Book 
(Książka adresowa), a następnie kliknąć ikonę Delete Contact (Usuń kontakt).

Uzyskiwanie dostępu do plików w urządzeniu GoFlex 
Home za pomocą protokołu FTP

Dostęp do urządzenia GoFlex Home można uzyskiwać za pomocą protokołu FTP (File Transfer 
Protocol). Protokół FTP jest jednym ze sposobów kopiowania plików z jednego komputera lub 
urządzenia pamięci masowej do innego. Za pomocą protokołu FTP można przesyłać i pobierać 
pliki z dowolnych folderów urządzenia GoFlex Home.

Uwaga: Przed użyciem tej funkcji zapoznaj się z protokołem FTP. Ze względów bezpieczeństwa nie 

włączaj udostępniania poprzez FTP do czasu, aż będzie to potrzebne. Subskrybenci aplikacji 

Seagate Share Pro mogą uzyskiwać dostęp do urządzeń GoFlex Home przy użyciu 

bezpieczniejszego protokołu FTPS.

Aby można było użyć protokołu FTP do uzyskania dostępu do urządzenia GoFlex Home, 
dostęp przez FTP musi być włączony w aplikacji Seagate Share. Aby włączyć protokół FTP 
w aplikacji Seagate Share:

1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. Kliknij przycisk Go To (Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

3. W pozycji Server Preferences (Preferencje serwera) kliknij Network Services (Usługi sieciowe).

4. Opcje Enable FTP access to your local LAN (Włącz dostęp przez FTP do lokalnej sieci 
LAN) i Enable FTP access to the Internet (Włącz dostęp przez FTP do internetu) ustaw 
na Yes (Tak).
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5. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Dostęp przez FTP jest teraz włączony.

6. Upewnij się, że router jest ustawiony na przekazywanie portu 21 do urządzenia GoFlex 
Home. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeśli router ma włączony protokół UPnP.

7. Aby połączyć się lokalnie za pomocą protokołu FTP z urządzeniem GoFlex Home, otwórz 
przeglądarkę i przejdź do:

ftp://yourGoFlexHomeIPaddress

W przypadku komputerów Mac adres IP urządzenia GoFlex Home można znaleźć, klikając 
prawym przyciskiem myszy ikonę GoFlex Home Agent, wybierając pozycję Preferences 
(Preferencje), a następnie kartę GoFlex Home Found (Znalezione urządzenia GoFlex 
Home), a dla komputerów PC z systemem Windows — wyszukując urządzenie GoFlex Home 
na liście urządzeń sieciowych i sprawdzając jego właściwości.

Aby połączyć się zdalnie za pomocą protokołu FTP z urządzeniem GoFlex Home, otwórz 
przeglądarkę i przejdź do:

ftp://GoFlexHomeName.seagateshare.com

Podczas logowania się do urządzenia GoFlex Home należy pamiętać, że wielkość liter 
nazwy użytkownika i hasła ma znaczenie.
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6. Zarządzanie urządzeniem 
GoFlex Home

Po skonfigurowaniu systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home można zmieniać 
ustawienia osobiste GoFlex Home, dodawać nowe aplikacje do komputera, zarządzać kontami 
użytkowników oraz zarządzać systemem GoFlex Home i wszelkimi podłączonymi do niego 
urządzeniami.

Uwaga: Niektóre czynności opisane w niniejszym rozdziale mogą być wykonywane tylko przez osobę 

z kontem użytkownika, która ma uprawnienia do zmiany ustawień systemu GoFlex Home. Jeśli 

nie możesz wykonać czynności wymienionych w niniejszym rozdziale, poproś administratora 

sieci domowej o zmianę uprawnień konta lub wykonanie danej czynności za Ciebie.

Zmiana własnego hasła do systemu GoFlex Home
Hasło do systemu GoFlex Home wykorzystywane jest do logowania się do aplikacji Seagate 
Dashboard (tylko użytkownicy Windows) oraz logowania się do systemu GoFlex Home z aplikacji 
Seagate Share lub poprzez połączenie FTP. Hasło można zmienić w dowolnym momencie.

Aby zmienić hasło:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

2. Na ekranie Preferences (Preferencje) kliknij pozycję Change Password (Zmień hasło).

3. Wprowadź i potwierdź nowe hasło. Hasło musi zawierać co najmniej sześć znaków, w tym 
jedną cyfrę. Wielkość liter ma znaczenie.

4. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Hasło zostanie zmienione.
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Dostosowywanie ustawień użytkownika systemu 
GoFlex Home

Konto systemu GoFlex Home można dostosować poprzez personalizację ustawień 
domyślnych udostępniania nowych plików, dodanie swojego adresu e-mail do wysyłanych 
zaproszeń oraz wybranie preferowanego języka.

Aby dostosować ustawienia użytkownika systemu GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

2. Na ekranie Preferences (Preferencje) kliknij pozycję User (Użytkownik).

3. Wybierz preferencje:

• Language (Język): Ustawienie języka aplikacji Seagate Share.

• Sharing Emails Sender (Nadawca wiadomości e-mail o udostępnieniu): Ustawienie 
zwrotnego adresu e-mail zaproszeń do obejrzenia plików udostępnionych wysyłanych 
przez aplikację Seagate Share (zobacz „Tworzenie folderu udostępnionego” na stronie 38).

• Home Background Position (Pozycja tła ekranu początkowego): Ustawienie rozmiaru 
obrazu (jeśli jest stosowany) na ekranie początkowym aplikacji Seagate Share. Aby nie 
umieszczać obrazu na ekranie początkowym, kliknij przycisk Clear Home Background 
(Wyczyść tło ekranu początkowego) (więcej informacji zawiera część „Ustawianie zdjęcia 
jako tła ekranu głównego” na stronie 48).

• What to do when a file already exists (Co robić, gdy plik już istnieje): Określa, co dzieje 
się podczas kopiowania lub przenoszenia pliku do folderu, który zawiera już plik o tej 
samej nazwie.

• Share new content with other family accounts... (Udostępnij nową zawartość innym 
kontom rodziny...): Ustawia domyślny dostęp w celu umożliwienia innym użytkownikom 
systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home dostępu do nowych plików 
udostępnionych. To ustawienie domyślne można zmienić podczas tworzenia nowego 
folderu udostępnionego.

• Share new content with media devices... (Udostępnij nową zawartość w urządzeniach 
multimedialnych...): Ustawia domyślny dostęp w celu umożliwienia dostępu do nowych 
plików udostępnionych w urządzeniach multimedialnych. To ustawienie domyślne można 
zmienić podczas tworzenia nowego folderu udostępnionego.
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• Resume Audio Playback (Wznów odtwarzanie audio): Określa, czy odtwarzanie 
zaczyna się automatycznie od pierwszego utworu lub filmu w folderze lub folderze 
udostępnionym. Jeśli wybierzesz opcję No (Nie), utwory i filmy odtwarzane są od 
początku; jeśli wybierzesz opcję Yes (Tak), aplikacja Seagate Share automatycznie 
umożliwia wznowienie odtwarzania utworu lub filmu od momentu, w którym został 
wcześniej zatrzymany.

• Hide Help Tips (Ukryj porady pomocy): Włącza lub wyłącza pole porad, które pojawia się 
przy każdym otwarciu aplikacji Seagate Share.

• Reset all ‘Do not show again’ prompts (Resetuj wszystkie monity „Nie pokazuj 
ponownie”): Ponowne włączenie wyświetlania okienek monitów.

4. Kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Nowe ustawienia zostaną zastosowane.

Dodawanie nowych aplikacji GoFlex do komputera
Dolne okno aplikacji Seagate Dashboard to Application Store (Sklep z aplikacjami), usługa 
firmy Seagate udostępniająca aplikacje, które można instalować na komputerze w celu 
wykorzystywania z urządzeniami pamięci masowej. 

W oknie Application Store można przeglądać listę aplikacji, wypróbowywać te, które Cię 
interesują, i zakupić te, których chcesz używać. Lista aplikacji jest regularnie aktualizowana, 
warto więc często sprawdzać, co nowego pojawiło się w sklepie.

WSKAZÓWKA: Użytkownicy komputerów Mac — niektóre aplikacje dostępne 
w Seagate Dashboard, np. Memeo Premium Backup, dostępne są 
też do komputerów Mac.

Można zainstalować i wypróbować wiele aplikacji bezpłatnie przez ograniczony czas. 
Gdy darmowy okres próbny się skończy, masz możliwość zakupu i zainstalowania pełnej wersji.

Aby poznać lub zainstalować bezpłatną wersję próbną aplikacji:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26).

2. W oknie Applications Store (Sklep z aplikacjami) znajdź aplikację, którą chcesz wypróbować.

WSKAZÓWKA: Aby wyświetlić wszystkie dostępne aplikacje, kliknij przycisk See All 
(Pokaż wszystkie).

3. Kliknij przycisk Learn More (Więcej informacji), znajdujący się pod aplikacją.

Lub:

Kliknij przycisk Install (Instaluj), aby zainstalować bezpłatną wersję próbną aplikacji.

Gdy bezpłatny okres próbny się skończy, masz możliwość zakupu i zainstalowania pełnej 
wersji aplikacji.
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W tej części objaśniono, jak dodawać nowych użytkowników do systemu sieciowych pamięci 
masowych GoFlex Home, edytować szczegóły istniejących kont użytkowników oraz usuwać 
konta użytkowników z urządzenia GoFlex Home.

Uwaga: Aby wykonać czynności opisane w tej części, musisz mieć konto użytkownika 

z uprawnieniami do zmiany ustawień kont systemu GoFlex Home.

Dodawanie nowego konta użytkownika do systemu GoFlex Home
Nowych użytkowników można dodać do systemu GoFlex Home w dowolnym momencie. 

WSKAZÓWKA: Należy pamiętać, że w systemie GoFlex Home można utworzyć konta dla 
pięciu osób/komputerów. Aby utworzyć konta użytkowników dla więcej niż 
pięciu osób, należy uaktualnić aplikację do wersji Seagate Share Pro. 
Więcej informacji — zobacz strona 10.

Dodawanie użytkowników z aplikacji Seagate Dashboard

Uwaga: Użytkownicy komputerów Mac — aby dodać nowe konto użytkownika do systemu GoFlex 

Home, należy użyć aplikacji Seagate Share (zobacz strona 63).

Aby dodać nowego użytkownika do systemu GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26).

2. W oknie How to... (Jak...) kliknij przycisk Add Users (Dodaj użytkowników).

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Więcej informacji zawiera część 
„Krok 5: Dodawanie użytkownika do GoFlex Home” na stronie 16.

Dodawanie użytkowników z aplikacji Seagate Share
Aby dodać nowego użytkownika do systemu GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Share i zaloguj się (zobacz strona 29).

2. Na ekranie głównym kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

3. Kliknij przycisk Add New User (Dodaj nowego użytkownika).

4. Wpisz nazwę użytkownika w polu Account User Name (Nazwa użytkownika konta). 

Nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery i składać się co najmniej z trzech znaków. 
Wielkość liter w nazwie użytkownika nie ma znaczenia. W systemie GoFlex Home nie można 
użyć tej samej nazwy użytkownika dwa razy.

5. Wprowadź nazwę użytkownika, jaka będzie wyświetlana. W razie potrzeby może ona być 
inna niż Account User Name (Nazwa użytkownika konta).
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6. Wprowadź i potwierdź hasło.

Hasło musi zawierać co najmniej sześć znaków, w tym jedną cyfrę. Wielkość liter ma znaczenie.

7. Jeśli chcesz, aby ta osoba mogła wykonywać takie same zadania jak administrator sieci 
domowej, zaznacz opcję Create as Administrator (Utwórz jako Administratora).

8. Kliknij przycisk Submit (Prześlij). 

Zostanie utworzone konto użytkownika, a dana osoba może rozpocząć korzystanie z systemu 
GoFlex Home, gdy tylko jej komputer będzie dodany do systemu sieciowego pamięci masowych 
GoFlex Home (zobacz strona 17 dla Windows lub strona 24 dla Mac).

Edytowanie i usuwanie istniejących kont użytkowników
Szczegóły istniejącego konta użytkownika systemu GoFlex Home można zmienić w dowolnym 
momencie. Można:

• Zmienić hasło.

• Nadać lub usunąć uprawnienia administratora, które pozwalają użytkownikowi na zmianę 
ustawień konta GoFlex Home.

• Nadać lub usunąć prawa dostępu do folderu Public (Publiczne) systemu GoFlex Home.

W razie potrzeby istnieje również możliwość usunięcia konta użytkownika z systemu GoFlex 
Home. Można to zrobić, aby udostępnić jedno z pięciu kont innej osobie w gospodarstwie 
domowym lub zamknąć konto osoby, która nie potrzebuje już dostępu do systemu sieciowych 
pamięci masowych GoFlex Home.

Aby edytować i usunąć istniejące konto użytkownika:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

2. Kliknij przycisk Edit User (Edytuj użytkownika).

Otworzy się ekran Edit User (Edycja użytkownika).

3. Wybierz nazwę użytkownika, dokonaj wymaganych zmian, a następnie kliknij przycisk 
Submit (Prześlij).

Lub:

Wybierz nazwę użytkownika, kliknij przycisk Delete (Usuń), a następnie kliknij przycisk OK, 
aby potwierdzić.

Konto użytkownika zostanie zaktualizowane lub usunięte. Gdy zmienisz hasło użytkownika, 
przekaż mu nowe hasło.
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Zarządzanie systemem GoFlex Home i podłączonymi 
urządzeniami

W tej części opisano, jak prawidłowo obsługiwać urządzenie GoFlex Home oraz jak dodawać 
i usuwać dyski GoFlex i USB.

Aktualizacja oprogramowania GoFlex Home
Aby w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia GoFlex Home, należy aktualizować jego 
oprogramowanie od razu po pojawieniu się nowej wersji.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia GoFlex Home:

1. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

2. Kliknij przycisk Software Updates (Aktualizacje oprogramowania).

3. Kliknij przycisk Check Now (Sprawdź teraz).

Jeśli dostępna jest nowsza wersja, zaktualizuj oprogramowanie, postępując zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dodawanie dysku USB do urządzenia GoFlex Home
Urządzenie GoFlex Home jest wyposażone w port USB, który można wykorzystać do 
podłączenia dodatkowych urządzeń pamięci masowej, takich jak pamięć flash USB (pendrive) 
lub zewnętrzny dysk twardy USB. Po podłączeniu do urządzenia GoFlex Home dysk USB 
pojawia się w systemie GoFlex Home jako folder External Storage (Pamięć zewnętrzna) 
obok folderów Public (Publiczne), Personal (Osobiste) i Backup (Kopie zapasowe).

Aby dodać dysk USB do urządzenia GoFlex Home, należy podłączyć go bezpośrednio do 
portu USB z tyłu stacji dokującej GoFlex Home lub użyć wysokiej jakości przewodu USB 
(do zakupienia osobno). Informacje na temat lokalizacji portu USB — zobacz Ilustracja 2 na 
stronie 8 (można także podłączyć do urządzenia GoFlex Home koncentrator USB, a następnie 
podłączyć do niego dodatkowe urządzenia).
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Usuwanie dysku USB z urządzenia GoFlex Home
Aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia plików, należy zawsze przestrzegać poniższych 
instrukcji opisujących, jak bezpiecznie i prawidłowo wyłączyć i usunąć urządzenie pamięci 
masowej USB ze stacji dokującej GoFlex Home:

1. Upewnij się, że w urządzeniu USB żadne pliki nie są otwarte ani nie trwa ich zapisywanie oraz 
że żadna osoba podłączona do urządzenia GoFlex Home nie kopiuje plików do lub z niego.

2. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

3. Kliknij pozycję Storage Devices (Urządzenia pamięci masowej).

Otworzy się ekran Storage Devices (Urządzenia pamięci masowej).

4. Wybierz urządzenie, które chcesz wyłączyć, kliknij przycisk Eject (Usuń), a następnie kliknij 
przycisk OK, aby potwierdzić.

Po wyłączeniu dysku USB można bezpiecznie usunąć go ze stacji dokującej GoFlex Home.

Bezpieczne usuwanie dysku GoFlex ze stacji dokującej urządzenia 
GoFlex Home

Aby uniknąć utraty danych lub uszkodzenia plików, podczas usuwania dysku GoFlex ze stacji 
dokującej urządzenia GoFlex Home należy zawsze przestrzegać następujących instrukcji:

1. Upewnij się, że nikt nie jest podłączony do urządzenia GoFlex Home. Nikt nie powinien oglądać 
zdjęć lub filmów, słuchać muzyki ani pracować z jakimkolwiek innym plikiem zapisanym 
w urządzeniu GoFlex Home, jak również kopiować plików do lub z folderów GoFlex Home.

2. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

3. Kliknij przycisk Shut Down (Wyłącz).

Otworzy się ekran Shut Down (Zamykanie).

4. Kliknij przycisk Shut Down (Wyłącz).

Biała lampka dysku z przodu urządzenia GoFlex Home będzie migać, wskazując wyłączanie 
urządzenia GoFlex Home. Po zakończeniu procedury wyłączania obie lampki zgasną. 

5. Usuń dysk GoFlex, ostrożnie wyjmując go z gniazda w stacji dokującej.

Aby ponownie zainstalować dysk i włączyć urządzenie GoFlex Home, postępuj zgodnie 
z instrukcjami w części „Krok 2: Podłączanie urządzenia GoFlex Home” na stronie 12.
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Wyłączanie i ponowne uruchamianie urządzenia GoFlex Home
Jeśli wystąpią drobne problemy z urządzeniem GoFlex Home, postępuj zgodnie z instrukcjami 
w tej części, aby je wyłączyć i uruchomić ponownie. 

Uwaga: Ponowne uruchomienie urządzenia GoFlex Home nie powoduje usunięcia żadnych ustawień 

użytkownika ani zawartości z dysku.

Aby wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie GoFlex Home:

1. Upewnij się, że nikt nie jest podłączony do urządzenia GoFlex Home. Nikt nie powinien oglądać 
zdjęć lub filmów, słuchać muzyki ani pracować z jakimkolwiek innym plikiem zapisanym 
w urządzeniu GoFlex Home, jak również kopiować plików do lub z folderów GoFlex Home.

2. Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

3. Kliknij przycisk Shut Down (Wyłącz).

Otworzy się ekran Shut Down (Zamykanie).

4. Kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).

Urządzenie GoFlex Home bezpiecznie wyłączy się i uruchomi ponownie. Gdy cykl uruchamiania 
zakończy się i urządzenie będzie podłączone do sieci, zostanie wyświetlone na liście dysków 
w górnej części okna aplikacji Seagate Dashboard, a foldery GoFlex Home pojawią się 
w przeglądarce Explorer i aplikacji Finder.

Resetowanie urządzenia GoFlex Home do ustawień początkowych
Zresetowanie urządzenia GoFlex Home powoduje przywrócenie oryginalnych ustawień 
fabrycznych. Wszystkie pliki zapisane w urządzeniu GoFlex Home są zachowywane — 
żadne pliki ani foldery nie zostaną usunięte — ale wszystkie pozostałe ustawienia, takie 
jak konta użytkowników i hasła, będą usunięte.

Uwaga: Należy resetować urządzenie GoFlex Home tylko w razie absolutnej konieczności, ponieważ 

wiąże się to z koniecznością ponownego wykonania czasochłonnych czynności, takich 

jak tworzenie kont użytkowników, dodawanie komputerów do GoFlex Home, łączenie 

użytkowników z folderami GoFlex Home oraz wprowadzanie ustawień niestandardowych.
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urządzenia GoFlex Home
Aby zresetować urządzenie GoFlex Home:

1. Upewnij się, że nikt nie jest podłączony do urządzenia GoFlex Home. Nikt nie powinien 
oglądać zdjęć lub filmów, słuchać muzyki ani pracować z jakimkolwiek innym plikiem 
zapisanym w urządzeniu GoFlex Home, jak również kopiować plików do lub z folderów 
GoFlex Home.

2. Przy użyciu spinacza biurowego wciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przycisk Reset 
(Resetowanie). Znajduje się on z boku stacji dokującej GoFlex Home, jak pokazano na 
Ilustracja 1 na stronie 7.

Biała lampka dysku będzie migać, wskazując wyłączanie urządzenia GoFlex Home. 
Po zakończeniu procedury wyłączania obie lampki zgasną.

3. Naciśnij przycisk Power (Zasilanie), aby ponownie uruchomić urządzenie GoFlex Home, 
a następnie wykonaj instrukcje wymienione w części „Krok 4: Konfigurowanie urządzenia 
GoFlex Home” na stronie 15, aby ponownie aktywować urządzenie GoFlex Home oraz 
ponownie dodać konta użytkowników i komputery w sieci domowej.

Pamiętaj o utworzeniu dokładnie takich samych kont użytkowników, aby wszyscy mogli się 
ponownie podłączyć do istniejących folderów GoFlex Home.

WSKAZÓWKA: Można również uzyskać dostęp do wszystkich folderów i plików w urządzeniu 
GoFlex Home po podłączeniu go bezpośrednio do komputera za pomocą 
przewodu GoFlex (do zakupienia osobno). Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.seagate.com.

Dodawanie dodatkowych pamięci masowych do 
urządzenia GoFlex Home

Jeśli przewidujesz, że w przyszłości będziesz potrzebować w systemie GoFlex Home 
pamięci masowych o większej pojemności, możesz podłączyć dysk USB bezpośrednio do 
urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 65) albo wymienić dysk GoFlex Home lub GoFlex 
Desk na nowy lub o większej pojemności (instrukcje wymiany dysku w urządzeniu GoFlex 
Home — zobacz strona 66).

Gdy wymienisz bieżący dysk, możesz traktować go jako archiwum kopii zapasowych 
wszystkich plików gospodarstwa domowego na wypadek pojawienia się problemu na jakimś 
komputerze lub zastąpienia bądź skasowania przez pomyłkę ważnego starszego pliku.

Więcej informacji na temat dodatkowych dysków GoFlex do systemu GoFlex Home można 
znaleźć na stronie internetowej firmy Seagate: www.seagate.com
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Zarządzanie ustawieniami i preferencjami systemu 
GoFlex Home

Ekran Preferences (Preferencje) systemu GoFlex Home pomaga zarządzać osobistymi 
i sieciowymi ustawieniami urządzenia GoFlex Home.

Na ekranie Preferences (Preferencje) można zmieniać dane osobowe, zarządzać kontami 
użytkowników w systemie GoFlex Home (pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień), 
zmieniać ustawienia związane z siecią oraz zarządzać urządzeniem GoFlex Home poprzez 
aktualizację jego oprogramowania lub odpowiednie wyłączanie go.

Ekran Preferences (Preferencje) systemu GoFlex Home można otworzyć na dwa sposoby:

• Otwórz aplikację Seagate Dashboard (zobacz strona 26), a następnie kliknij pozycję 
Preferences (Preferencje).

LUB:

• Otwórz i zaloguj się do aplikacji Seagate Share (zobacz strona 29), kliknij przycisk Go To 
(Przejdź do), a następnie kliknij pozycję Preferences (Preferencje).

Otworzy się ekran Preferences (Preferencje) z różnymi ustawieniami. W tej części opisano 
ustawienia, które nie zostały jeszcze omówione w niniejszym rozdziale.

Ustawienia Server Preferences (Preferencje serwera)
W tej części opisane zostały ustawienia dostępne w obszarze Server Preferences 
(Preferencje serwera) na ekranie Preferences (Preferencje) aplikacji Seagate Share.

• Network Sharing (Udostępnianie w sieci): Ta pozycja umożliwia kontrolowanie, 
czy członkowie gospodarstwa domowego mogą uzyskiwać dostęp do swoich folderów 
Personal (Osobiste) i Backup (Kopie zapasowe) w urządzeniu GoFlex Home przy użyciu 
przeglądarki Explorer lub aplikacji Finder, a także do drukarki USB podłączonej do 
urządzenia GoFlex Home (zobacz „Konfigurowanie drukarki centralnej” na stronie 42).

• UPNP Router Configuration (Konfiguracja routera UPNP): Ta pozycja umożliwia 
kontrolowanie, czy aplikacja Seagate Share ma konfigurować router i czy może 
zastępować bieżącą konfigurację routera.

Uwaga: To ustawienie należy włączyć tylko wtedy, gdy wystąpi problem podczas konfigurowania 

urządzenia GoFlex Home. Urządzenie GoFlex Home działa z większością domowych 

urządzeń sieciowych bez wymaganych specjalnych ustawień. 

• Notifications (Powiadomienia): Ta pozycja umożliwia wprowadzenie jednego lub kilku 
adresów e-mail, na które będą wysyłane sporadycznie komunikaty systemowe. Na adresy 
e-mail wprowadzone w tym polu będą przesyłane wiadomości systemowe, gdy wystąpi 
problem z dyskiem, dysk będzie zapełniony lub subskrypcja aplikacji Seagate Share Pro 
wkrótce wygaśnie.
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• Network Services (Usługi sieciowe): Ta pozycja umożliwia kontrolowanie, czy dostęp do 
urządzenia GoFlex Home jest możliwy ze strony FTP. Ze względów bezpieczeństwa nie 
włączaj dostępu poprzez FTP do czasu, aż będzie to potrzebne. Włączenie opcji FTP 
oznacza, że członkowie gospodarstwa domowego mogą używać strony FTP do wysyłania 
i pobierania plików do folderów urządzenia GoFlex Home poprzez protokół FTP.

ta pozycja umożliwia ograniczenie dostępu przez FTP tylko do komputerów w sieci 
domowej (LAN) lub włączenie dostępu przez FTP z dowolnego miejsca w internecie.

• LAN Connection (Połączenie LAN): Ta pozycja umożliwia kontrolowanie, czy urządzenie 
GoFlex Home będzie łączyć się z siecią domową przy użyciu ustawień, które otrzymuje 
automatycznie (jeśli nie masz doświadczenia w administrowaniu siecią, nie masz w domu 
urządzeń sieciowych klasy biznes lub występują problemy podczas korzystania z urządzenia 
GoFlex Home, gdy jesteś w podróży, ustaw pozycję Obtain IP Address Automatically 
(Uzyskaj adres IP automatycznie) na Yes (Tak) — nie ma potrzeby wprowadzania żadnych 
innych parametrów).

Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować połączenie sieci LAN dla urządzenia GoFlex Home, 
opcję Obtain IP Address Automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie) ustaw na No 
(Nie), a następnie wprowadź wszystkie wymagane informacje w polach, które się wyświetlą:

• Server IP Address (Adres IP serwera): Ustawienie statycznego adresu IP urządzenia 
GoFlex Home. Uzyskaj statyczny adres IP od dostawcy usług internetowych i zastąp 
nim dynamiczny adres IP, który pojawia się w polu domyślnie.

• Server Netmask (Maska podsieci serwera): Ta pozycja umożliwia wprowadzenie 
maski podsieci, która określa zakres adresów podsieci (wydzielonej części sieci). Dane 
wysyłane na adresy w podsieci (na przykład między komputerem i urządzeniem GoFlex 
Home) są przesyłane w obrębie sieci. Dane wysyłane na adresy poza podsiecią (na 
przykład między użytkownikiem zdalnym i urządzeniem GoFlex Home) są przesyłane 
przez internet. Większość sieci domowych z mniej niż 255 węzłami wykorzystuje maskę 
podsieci netmask.24.

• Gateway (Brama): Ta pozycja umożliwia ustawienie adresu IP urządzenia (zwykle 
routera), który przesyła dane z urządzenia GoFlex Home do internetu.

• Date and Time (Data i godzina): Ta pozycja umożliwia ustawienie daty i godziny w systemie 
GoFlex Home. Można ustawić urządzenie GoFlex Home na pobieranie ustawień z internetu, 
z serwera czasu lub samemu ustawić datę i godzinę w systemie GoFlex Home. Jeśli pozycja 
Set date and time from the Internet (Ustawiaj datę i godzinę przez internet) zostanie 
ustawiona na Yes (Tak), dla uzyskania najlepszych efektów wybierz domyślny serwer NTP 
(Network Time Protocol).

• Remote Access (Dostęp zdalny): Włączenie tej funkcji pozwala na uzyskanie dostępu 
do urządzenia GoFlex Home z dowolnego miejsca przez internet. Możesz użyć tego 
ustawienia, aby wyłączyć dostęp zdalny, który został włączony automatycznie podczas 
konfigurowania urządzenia GoFlex Home.
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Ustawienia Administration (Administracja)
W tej części opisano ustawienia dostępne w obszarze Administration (Administracja) na 
ekranie Preferences (Preferencje) aplikacji Seagate Share.

• Add New User (Dodaj nowego użytkownika): zobacz strona 63.

• Edit User (Edytuj użytkownika): zobacz strona 64.

• Shut Down (Wyłącz): zobacz strona 67.

• Software Updates (Aktualizacje oprogramowania): zobacz strona 65.

• GoFlex Home Premium Subscription (Subskrypcja GoFlex Home Premium): Ta pozycja 
umożliwia zaktualizowanie aplikacji Seagate Share do wersji Seagate Share Pro z opcjami 
obsługowymi premium (dostępnymi w subskrypcji rocznej). Więcej informacji — zobacz 
strona 10.

• Computers Backup (Tworzenie kopii zapasowych komputerów): Ta pozycja umożliwia 
aplikacji ComputersBackup (która mogła być zainstalowana na komputerze Mac podczas 
konfigurowania) wykorzystanie programu Time Machine do tworzenia kopii zapasowych 
plików znajdujących się na komputerze i zapisywania tych kopii w urządzeniu GoFlex Home. 
Przed rozpoczęciem konfigurowania tej aplikacji na komputerze należy włączyć funkcję 
tworzenia kopii zapasowych komputerów i utworzyć hasło. Hasło będzie wymagane podczas 
konfigurowania aplikacji do tworzenia kopii zapasowych zainstalowanej na komputerze. 

Można również usunąć wszystkie dane w kopii zapasowej w urządzeniu GoFlex Home, 
klikając przycisk Wipe (Skasuj).

Przestroga: Skasowanie kopii zapasowych powoduje usunięcie WSZYSTKICH 

zarchiwizowanych danych WSZYSTKICH użytkowników systemu 

GoFlex Home (a nie tylko własnych plików kopii zapasowych).

• Storage Devices (Urządzenia pamięci masowej): Ta opcja umożliwia bezpieczne 
usunięcie dysku USB z urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 66). Pozwala także 
na sformatowanie dysku USB w celu zmiany formatu zapisywanych danych na NTFS 
(New Technology File System) dla Windows.

Przestroga: Sformatowanie dysku USB powoduje usunięcie z niego wszystkich plików.
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7. Rozwiązywanie problemów

GoFlex Home jest urządzeniem typu plug-and-play. Jednak w niektórych sytuacjach proces 
instalacji może wymagać szczególnej uwagi. Poniżej znajduje się lista porad, pomocna 
w razie wystąpienia problemów podczas instalacji.

• Upewnij się, że dostarczony zasilacz jest prawidłowo podłączony do urządzenia GoFlex 
Home i do źródła zasilania. Jeśli używasz listwy zasilającej, upewnij się, że jest włączona.

• Sprawdź, czy jeden koniec przewodu sieciowego jest prawidłowo podłączony do portu 
Ethernet urządzenia GoFlex Home, a drugi do działającego portu routera sieciowego.

Jeśli przewód sieciowy jest podłączony, a świeci się pomarańczowa lampka, przewód 
sieciowy lub port Ethernet mogą nie działać poprawnie. Aby to sprawdzić, podłącz 
przewód sieciowy do innego portu w routerze. Jeśli nadal nie ma połączenia, spróbuj 
użyć innego przewodu sieci Ethernet.

Upewnij się, że router jest włączony.

• Upewnij się, że router wysyła adresy IP do komputerów w sieci (DHCP), a w routerze jest 
włączony protokół DHCP. W sieciach domowych protokół DHCP jest zwykle włączony. 
W przeciwnym razie będziesz mieć problemy z łączeniem się z urządzeniem GoFlex 
Home. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie włączenia protokołu DHCP na routerze, 
przeczytaj dokumentację dołączoną do routera.

• Upewnij się, że sieć domowa jest sprawna i włączona, a internet działa bezproblemowo.

Najczęściej występujące problemy i ich rozwiązania
Ta część zawiera sugestie dotyczące rozwiązywania najczęściej występujących problemów.

Dlaczego nie mogę utworzyć nowego konta użytkownika?
Może być przekroczona dozwolona liczba kont użytkowników. Urządzenie GoFlex Home ma 
pięć kont użytkowników, w tym administratora sieci domowej, który wstępnie skonfigurował 
urządzenie GoFlex Home. Aby utworzyć nowe konto użytkownika, należy albo usunąć istniejące 
konto (jeżeli na przykład ktoś wyprowadził się z domu), albo uzyskać nieograniczoną liczbę kont 
użytkowników, subskrybując aplikację w wersji Seagate Share Pro. Więcej informacji — zobacz 
strona 10.
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Dlaczego komputer nie łączy się z urządzeniem GoFlex Home?
Jeśli na komputerze jest zainstalowane oprogramowanie GoFlex Home, ale nie można 
połączyć się z urządzeniem GoFlex Home, sprawdź, czy sieć domowa działa prawidłowo, 
a urządzenie GoFlex Home jest właściwie podłączone i włączone. 

Jeśli inne komputery łączą się z urządzeniem GoFlex Home, może być przekroczona 
dozwolona liczba komputerów. Urządzenie GoFlex Home ma licencje na pięć komputerów. 
Aby dodać kolejny komputer, należy albo usunąć istniejące konto użytkownika (co powoduje 
rozłączenie odpowiedniego komputera), albo uzyskać nieograniczoną liczbę kont 
użytkowników, subskrybując aplikację w wersji Seagate Share Pro. Więcej informacji — 
zobacz strona 10.

Dlaczego nie mogę używać własnej nazwy urządzenia GoFlex Home/konta 
użytkownika?

Urządzenie GoFlex Home musi mieć nazwę, która jest całkowicie unikatowa i niewykorzystywana 
przez żadne inne urządzenie na świecie. Aby zmienić nazwę na unikatową, trzeba ją niekiedy 
lekko dostosować w taki sam sposób, w jaki sprawdza się, czy określona nazwa użytkownika 
lub adres e-mail nie są już używane. Aby uzyskać pomoc, kliknij przycisk Check Availability 
(Sprawdź dostępność).

Ponadto nazwa urządzenia GoFlex Home musi zaczynać się od litery i składać się co 
najmniej z trzech znaków. Można stosować litery, cyfry, dywizy, kropki i podkreślniki. 
Nie można stosować spacji.

W systemie sieciowych pamięci masowych GoFlex Home nie może być dwóch kont 
użytkowników o takich samych nazwach, nawet jeśli są użytkowane na różnych komputerach 
i mają różne hasła.

Dlaczego aplikacja Memeo Instant Backup nie pozwala na wykonanie kopii 
zapasowych więcej niż trzech komputerów w urządzeniu GoFlex Home?

Aplikacja Memeo Instant Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych w urządzeniu 
GoFlex Home dla maksymalnie trzech komputerów. Aby dodać więcej komputerów, należy 
zaktualizować aplikację do wersji Memeo Premium Backup. Aby uzyskać więcej informacji, 
kliknij przycisk Learn More (Dowiedz się więcej) w pozycji Premium Backup okna Application 
Store (Sklep z aplikacjami) Seagate Dashboard.
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Jestem administratorem sieci domowej i nie pamiętam hasła GoFlex Home. 
Jak je zmienić?

Jeśli jesteś administratorem sieci domowej (osobą, która skonfigurowała urządzenie GoFlex 
Home) i nie pamiętasz hasła GoFlex Home, wykonaj następujące czynności, aby zmienić hasło:

1. Upewnij się, że nikt nie jest podłączony do urządzenia GoFlex Home. Nikt nie powinien oglądać 
zdjęć lub filmów, słuchać muzyki ani pracować z jakimkolwiek innym plikiem zapisanym 
w urządzeniu GoFlex Home, jak również kopiować plików do lub z folderów GoFlex Home.

2. Przy użyciu spinacza biurowego wciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk Reset 
(Resetowanie). Znajduje się on z boku stacji dokującej GoFlex Home, jak pokazano na 
Ilustracja 1 na stronie 7.

Przestroga: Nie przytrzymuj przycisku resetowania dłużej niż pięć sekund. Przytrzymanie 

przycisku resetowania przez 10 sekund spowoduje skasowanie wszystkich 

ustawień niestandardowych urządzenia GoFlex Home (zobacz strona 67).

Biała lampka dysku będzie migać, wskazując wyłączanie urządzenia GoFlex Home. 
Po zakończeniu procedury wyłączania obie lampki zgasną.

3. Jeśli urządzenie GoFlex Home nie uruchomi się ponownie samodzielnie, naciśnij przycisk 
Power (Zasilanie), aby je uruchomić. 
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4. Na komputerze należy otworzyć przeglądarkę internetową (np. Explorer lub Safari) i wprowadzić 
adres IP urządzenia GoFlex Home w następującym formacie:

http:\\GoFlexHomeIPaddress\

Na przykład:

http:\\123.456.789.0\

Aby znaleźć adres IP urządzenia GoFlex Home na komputerze z systemem operacyjnym 
Windows, odszukaj urządzenie GoFlex Home na liście urządzeń sieciowych i sprawdź jego 
właściwości (w systemie Windows XP, jeśli urządzenie GoFlex Home nie pojawia się na liście 
urządzeń sieciowych, kliknij opcję Pokaż ikony dla urządzeń sieciowych UPnP w pozycji 
Moje miejsca sieciowe, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie).

Aby znaleźć adres IP urządzenia GoFlex Home na komputerze z systemem operacyjnym 
Mac, należy użyć narzędzia Network Utility aplikacji Finder (Programy > Narzędzia).

Dlaczego urządzenie GoFlex Home samo się wyłącza?
Urządzenie GoFlex Home ma funkcję oszczędzania energii, co oznacza, że po 12 minutach 
braku aktywności przechodzi w stan oczekiwania. Automatycznie powraca ono do trybu 
aktywnego, gdy jakiś użytkownik w systemie sieciowych pamięci masowych uzyskuje dostęp 
do plików i folderów.

Podczas konfiguracji ktoś inny zalogował się do aplikacji Seagate 
Dashboard. Co mogę zrobić?

Aplikacja Seagate Dashboard umożliwia zmianę użytkownika. Więcej informacji zawiera 
część „Logowanie do aplikacji Seagate Dashboard” na stronie 28.

Można także otworzyć aplikację Seagate Share (zobacz strona 29), kliknąć przycisk Sign Out 
(Wyloguj), a następnie zalogować się samemu. 

Odczytywanie wskazań lampek urządzenia GoFlex Home
Lampki z przodu stacji dokującej GoFlex Home zmieniają kolor i migają, wskazując stan 
dysku i urządzenia. W tej części objaśniono znaczenie wskazań lampek i postępowanie 
w przypadku wystąpienia problemów.

Tabela 1:    Lampka GoFlex Home (górna)

Stan Status

Zielona migająca Uruchamianie

Zielona świecąca stale Urządzenie podłączone do sieci i gotowe do pracy

Pomarańczowa migająca Urządzenie niepodłączone do sieci
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Jeśli lampka urządzenia GoFlex Home sygnalizuje problem:

• Upewnij się, czy dysk jest prawidłowo i całkowicie podłączony do stacji dokującej.

• Upewnij się, czy sieć domowa działa i jest włączona (spójrz na lampki z tyłu stacji 
dokującej GoFlex Home — jeśli nie świecą się stale i migają, urządzenie GoFlex Home 
nie jest podłączone do sieci).

• Sprawdź, czy przewód sieci Ethernet łączący urządzenie GoFlex Home z routerem nie 
jest uszkodzony.

• Upewnij się, czy istnieje połączenie internetowe (w tym celu otwórz na komputerze 
przeglądarkę internetową).

Jeśli lampka dysku sygnalizuje problem:

• Upewnij się, czy dysk jest prawidłowo i całkowicie podłączony do stacji dokującej.

• Upewnij się, czy stacja dokująca i dysk nie są uszkodzone.

Znajdowanie dodatkowej pomocy
System sieciowych pamięci masowych GoFlex Home jest łatwy w obsłudze, mimo 
to mogą nasunąć się pytania. W przypadku problemów z konfiguracją lub użytkowaniem 
systemu sieciowych pamięci masowych GoFlex Home wejdź na stronę 
www.seagate.com/goflexhomesupport.

Tabela 2:    Lampka dysku (dolna)

Stan Status

Biała świecąca stale Dysk zainstalowany i gotowy do pracy

Wyłączona Dysk nie jest prawidłowo zainstalowany lub występuje problem.
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dodawanie konta użytkownika 16, 63

dodawanie nowych aplikacji 62

dostęp do plików 36
funkcje 27

ikona na pasku zadań 26

ikona na pulpicie 26
kopiowanie plików do urządzenia 

GoFlex Home 33
logowanie 17, 28

nawigowanie 27

okno Application Store (Sklep z aplikacjami) 27
okno Drives (Dyski) 27

okno How to... (Jak...) 27

okno My Applications (Moje aplikacje) 27
otwieranie 26

pomoc 27

przycisk Change (Zmień) 27

zmiana użytkowników 28

Seagate Share

Cooliris 49
dodawanie folderów 49

dodawanie konta użytkownika 63

dodawanie plików do folderu 51

dodawanie podpisów do plików 52
dodawanie znaczników do plików 52

dostęp do plików 37

ekran Shares (Foldery udostępnione) 53
foldery udostępnione 38

funkcje 31
GoFlex Home Premium Subscription 

(Subskrypcja GoFlex Home Premium) 71
konfigurowanie książki adresowej 

poczty e-mail 57
konfigurowanie pod kątem współpracy 

z aplikacją iTunes 46

kopiowanie folderu 50
kopiowanie plików 51
kopiowanie plików do urządzenia 

GoFlex Home 34

kopiowanie zdjęć do portalu Facebook 40

kopiowanie zdjęć do portalu Flickr 41
menu 31

menu Go To (Przejdź do) 31

nawigowanie 30
obracanie zdjęcia 47

odtwarzanie muzyki 45

oglądanie filmów i wideo 47
okno Content (Zawartość) 30

okno Main (Główne) 30

okno Shares (Foldery udostępnione) 30, 53
otwieranie 29

otwieranie ekranu Preferences (Preferencje) 69
otwieranie ekranu Shares (Foldery 

udostępnione) 53

otwieranie folderów udostępnionych 53
otwieranie menu 31

pasek narzędzi Navigation (Nawigacja) 31
pasek narzędzi Search/View (Wyszukaj/

Wyświetl) 30

pobieranie plików 52, 56

pomoc 31
praca z plikami i folderami 31

przenoszenie folderu 50

przenoszenie plików do nowych folderów 51
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przycisk strzałki 34

rejestracja 29
SmartWebShortcut 19

tworzenie folderu udostępnionego 38

tworzenie tła ekranu głównego 48

udostępnianie zdjęć w kanałach RSS 42
ustawienia Administration (Administracja) 71
ustawienia Server Preferences (Preferencje 

serwera) 69

usuwanie folderów 49

usuwanie folderu udostępnionego 57
usuwanie plików 53
wyświetlanie zawartości folderów 

udostępnionych 39, 54

wyświetlanie zdjęć i obrazów 47

wyświetlanie zdjęć jako pokaz slajdów 48
zarządzanie folderami udostępnionymi 53

zarządzanie plikami i folderami 45

zmienianie nazw plików 51
zmienianie nazwy folderu 50

Seagate Share Pro 10

Send Invitations (Wyślij zaproszenia) 38

Server IP Address (Adres IP serwera) 70

Server Netmask (Maska podsieci serwera) 70

Set date and time from the Internet (Ustawiaj datę 
i godzinę przez internet) 70

Share with Everyone (Udostępnij wszystkim) 39

Share with Facebook (Udostępnij na portalu 
Facebook) 40

Share with Flickr (Udostępnij na portalu Flickr) 41

Share with Friends (Udostępnij znajomym) 38, 58

Share with Media Devices (Udostępnij 
w urządzeniach multimedialnych) 39, 44, 46

Share with Other Family Accounts (Udostępnij 
pozostałym kontom rodziny) 38

Shuffle (Tasuj) 30

Shut Down (Wyłącz) 67

Slideshow (Pokaz slajdów) 48

SmartFolderShortcut 19, 32

dostęp do plików 37

instalowanie 22

SmartWebShortcut 19, 29

instalowanie 22

Social Networking Sites 
(Portale społecznościowe) 40

Software Updates 
(Aktualizacje oprogramowania) 65

sterowniki

ponowne uruchamianie GoFlex Home 67
zamykanie GoFlex Home 67

Storage Devices 
(Urządzenia pamięci masowej) 66, 71

T

Time Machine 22

tworzenie folderu udostępnionego 55

tworzenie kont użytkowników 15, 21

tworzenie kopii zapasowej plików 34

rozwiązywanie problemów 73

U

użytkownicy

edytowanie konta użytkownika 64

rozwiązywanie problemów 72
usuwanie konta użytkownika 64

udostępnianie plików 38

udostępnianie w urządzeniach multimedialnych 44

udostępnianie zdjęć na portalu Facebook 40

udostępnianie zdjęć na portalu Flickr 41

udostępnianie zdjęć w kanałach RSS 42

Unshare with Media Devices (Nie udostępniaj 
w urządzeniach multimedialnych) 44

UPnP-AV 44

uprawnienia 16, 64

uprawnienia administratora sieci domowej 16, 64

uruchamianie aplikacji Seagate Dashboard 15

urządzenia multimedialne 44

przykłady 44

Use as Home Page Background (Użyj jako tła 
ekranu głównego) 48

Use as Share Cover (Użyj jako okładki folderu 
udostępnionego) 56

ustawienia Administration (Administracja) 71

ustawienia Server Preferences 
(Preferencje serwera) 69

ustawienie Date and Time (Data i godzina) 70
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ustawienie Hide Help Tips 
(Ukryj porady pomocy) 62

ustawienie Home Background Position 
(Pozycja tła ekranu początkowego) 61

ustawienie języka 61

ustawienie LAN Connection (Połączenie LAN) 70

ustawienie Network Services (Usługi sieciowe) 70

ustawienie Network Sharing (Udostępnianie 
w sieci) 69

ustawienie Notifications (Powiadomienia) 69

ustawienie Remote Access (Dostęp zdalny) 70

ustawienie Reset all ‘Do not show...’ prompts 
(Resetuj wszystkie „Nie pokazuj...”): 62

ustawienie Resume Audio Playback 
(Wznów odtwarzanie audio) 62

ustawienie Share new content... (Udostępnij nową 
zawartość...) 61

ustawienie Sharing Emails Sender (Nadawca 
wiadomości e-mail o udostępnieniu) 61

ustawienie UPNP Router Configuration 
(Konfiguracja routera UPNP) 69

ustawienie What to do when a file... (Co robić, 
gdy plik...) 61

usuwanie dysku GoFlex 66

usuwanie dysku USB 66

usuwanie folderów z aplikacji Seagate Share 49

usuwanie folderu udostępnionego 57

usuwanie konta użytkownika 64

usuwanie plików z aplikacji Seagate Share 53

usuwanie plików z folderu udostępnionego 54

usuwanie usterek 72

uzyskiwanie dostępu do plików 
podczas podróży 37

uzyskiwanie dostępu do plików z domu 36

V

View This In 3D (Wyświetl w 3D) 49

W

wideo

oglądanie 36
oglądanie za pomocą aplikacji Seagate Share 47

Windows

dodawanie komputerów do GoFlex Home 17
instalowanie oprogramowania 14

konfigurowanie urządzenia GoFlex Home 15

Wipe (Skasuj) 71

wyłączanie dostępu do folderów 
udostępnionych 55

wyłączanie GoFlex home 67

wycinanie (Cut) i wklejanie (Paste) 51

wymagania systemowe 6
wyświetlanie zdjęć i obrazów 36

Z

zamykanie GoFlex Home 67

zapraszanie innych osób do obejrzenia folderu 
udostępnionego 55

zawartość opakowania 12

zdjęcia

obracanie w aplikacji Seagate Share 47

tworzenie okładek folderów udostępnionych 56

tworzenie tła ekranu głównego 48
udostępnianie na portalu Facebook 40

udostępnianie na portalu Flickr 41

udostępnianie w kanałach RSS 42
wyświetlanie 36

wyświetlanie jako pokaz slajdów 48

wyświetlanie w aplikacji Cooliris 49
wyświetlanie w aplikacji Seagate Share 47

zmiana nazw folderów udostępnionych 55

zmiana użytkowników w aplikacji 
Seagate Dashboard 28

zmienianie nazw plików w aplikacji 
Seagate Share 51

zmienianie nazwy folderu w aplikacji 
Seagate Share 50

znaczniki 52

określone 52
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