Svensk info och manual till Cloudkey
Tack för Ditt köp av Cloudkey!
En helt ny unik säkerhetsprodukt till iPhone/iPad!
Stödjer alla iOS telefoner och surfplattor!

Cloudkey är en adapter som du enkelt ansluter till det analoga hörlursuttaget i din iPhone/iPad,
när du har behov av att komma åt dina lösenordsskyddade webbsidor.
Slipp vara orolig att någon kommer åt dina lösen och inloggningsuppgifter till olika webbsidor på din
iPhone/iPad, om den skulle bli stulen eller borttappad.
Du behöver inte komma ihåg dina lösen och inloggningsuppgifter till olika webbsidor.
Enbart ett huvudlösenord till Cloudkey som du själv väljer.
Dina lösenord lagras i Cloudkey, ej i din iPhone/iPads minne. Cloudkey förhindrar nätfiske.
Lösenord sparade i iPhone/iPad kan gå att komma åt av obehöriga om den skulle bli stulen eller
borttappad.
Lösenord sparade i Cloudkey går ej att komma åt av obehöriga.
På grund av att Cloudkey ansluts till ett analogt uttag, går lösenord i Cloudkey ej att hacka.
Analoga uttag går ej att hacka!
Anslut Cloudkey när du skall logga in på t.ex Google, Facebook, Nätkasino, PayPal och olika Nätbutiker, så är det ingen risk att obehöriga kommer åt denna info.
Du kan också spara personliga koder, t.ex till kreditkort, betalkort, bankfack, portkoder mm, genom att
klicka på + tecknet i Account List, och skriva in önskad information. Så finns de alltid tillgängliga och
förvaras på ett säkert sätt.
Cloudkey använder 128-bitars AES-kryptering.
När du ska använda Cloudkey första gången väljer du ett huvudlösenord.
När du sedan uppger huvudlösenordet i Cloudkey, har du tillgång till dina tidigare sparade lösen och
inloggningsuppgifter till olika webbsidor som kräver inloggning. (Upp till 25 st webbsidor).

OBS! Om du skulle glömma ditt huvudlösenord till Cloudkey går det ej att återställa på egen hand.
Detta är en säkerhetsåtgärd!
Vi kan formatera om Cloudkey mot en kostnad om du skulle glömma ditt huvudlösenord.
Du kan därefter använda Cloudkey på nytt.
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Följ dessa steg för att komma igång med Cloudkey:
Installation:
Ladda ned Cloudkey Appen med hjälp av QR koden.
Plugga in Cloudkey i hörlursuttaget.
Öppna Appen.
Skapa ett huvudlösenord för Cloudkey (kom ihåg lösenordet, det går ej att återställa på egen hand).

Att spara webbsidor med inloggningsuppgifter på Cloudkey:
Sök efter önskad webbsida i sökfältet, eller för direkt åtkomst; skriv http:// före önskad sida.
Fyll i dina inloggningsuppgifter till webbsidan och klicka på ”Done”.
När du får frågan om du vill spara dina inloggningsuppgifter, klicka på ”Save”.
Nu är dina inloggningsuppgifter sparade på Cloudkey.

Åtkomst:
När du vill komma åt dina sparade webbsidor och inloggningsuppgifter, loggar du in på Cloudkey med
ditt huvudlösenord, klickar på boksymbolen

och väljer önskad sparad webbsida.

Inställningar:
Ifall du vill ta backup (bra vid byte av telefon) eller byta lösen, klicka på kugghjulet
För maximal säkerhet vid backup, radera backupfilen efter du använt den.
Till skillnad mot appar och lagring i molnet, sparas ej några temporära filer med lösenord, vid
användning av Cloudkey.
Enda undantaget är vid backup, då sparas krypterade filer.
Om du vill spara personliga koder, t.ex till kreditkort, betalkort, bankfack, portkoder mm, klicka på
+ tecknet i Account List och skriv in önskad information.

Lycka till med Cloudkey!
Produkten är CE & RoHS godkänd.
För support kontakta www.eksitdata.com
Tel. 0340-690670
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