
Backup Expert - nastavenie zálohovania dát
a ich obnovenie zo zálohy

Nastavenie zálohovania dát v počítači1.

a.
Po spustení aplikácie Backup Expert

kliknite na „Vytvoriť nový zálohovací profil“. 

b.
Zadajte názov zálohy. Vyberte, ktoré
súbory/adresáre chcete zálohovať,
ako často a kliknite na „Uložiť“. 

c.
Máte možnosť aj okamžite spustiť

zálohu cez „Spustiť teraz“. 

d.
Prehľad všetkých záloh nájdete

v menu „Moje profily“.



Obnovenie dát zo zálohy do počítača2.

a.
V aplikácii Backup Expert kliknite na menu

„Obnovujem“, vyberte, čo konkrétne chcete
obnoviť a kliknite na „Obnoviť vybrané“. 

Vpravo hore si môžete vybrať aj dátum zálohy.

c.
V prípade úspešného obnovenia

sa zobrazí „Súbory boli obnovené“
a kliknite na „OK“.

b.
Teraz si vyberte, kam chcete

obnoviť súbory a čo v prípade,
ak už existujú.

Potom kliknite na „OK“.



Nastavenie zálohovania údajov v mobilnom telefóne
s operačným systémom Android3.

a.
V aplikácii Backup Expert

potvrďte možnosť „ZÁLOHOVANIE“. 

b.
Vyberte si, čo chcete zálohovať a posuňte sa

na ďalšiu obrazovku pohybom prsta
po displeji sprava doľava.

c.
Zvoľte si, ako často chcete zálohovať vaše údaje

a potvrďte „Spustiť teraz“. 

d.
Ak záloha prebehla v poriadku, tak telefón

vypíše „Zálohovanie ukončené“. 



Obnovenie údajov zo zálohy do mobilného telefónu
s operačným systémom Android4.

a.
V aplikácii Backup Expert

potvrďte možnosť „ZÁLOHOVANIE“. 

b.
Pohybom prsta po displeji sprava doľava sa

posuňte na tretiu obrazovku. Vyberte si údaje,
ktoré chcete obnoviť, ťuknite na šípku a potvrďte

„Obnoviť“.

c.
Obnovenie údajov potvrďte „OK“. 

d.
V prípade obnovy kontaktov choďte

do kontaktov v telefóne, vyberte
„Nastavenia“ a „Import/Export“.



e.
Vyberte možnosť „Import z pamäte“, následne
súbor so zálohou kontaktov a potvrďte „OK“.



Nastavenie zálohovania údajov v mobilnom telefóne
s operačným systémom iOS5.

a.
V aplikácii Xopero Cloud potvrďte možnosť

„ZÁLOHOVANIE“. 

b.
Vyberte si „Zálohovanie“, obsah v telefóne, ktorý
chcete zálohovať a potvrďte „Zálohovať teraz“.

c.
Ak záloha prebehla v poriadku, tak telefón

vypíše „Plne zabezpečené“ a kedy
bola urobená posledná záloha.



Obnovenie údajov zo zálohy do mobilného telefónu
s operačným systémom iOS6.

a.
V aplikácii Xopero Cloud potvrďte možnosť

„ZÁLOHOVANIE“.

b.
Vyberte si „Obnova“.

c.
Vyberte si obsah, ktorý chcete obnoviť

zo zálohy a potvrďte „Stiahnuť“.

d.
Úspešné obnovenie obsahu zobrazí

aplikácia odfajknutím.


