EN Manual how to start with your BH&Cloud Drive
CZ návod jak začít s Vaším BH&Cloud Drive
1) The administrator will create your account and will ask you for your valid email
address. Once your account is created, you will get your new user name in the
following form: user@bohemian.cloud *
Administrátor založí Váš účet a vyžádá si od Vás platnou emailovou adresu. Zároveň
obdržíte Vaše nové přhlašovací jméno ve tvaru: uzivatel@bohemian.cloud *



username can consists just from the plain “username” but it’s highly recommended to use full
format user@bohemian.cloud
uživatelské jméno může být pouze ve zjednodušeném formátu “uzivatel”, ale je doporučeno
používat celý formát uzivatel@bohemian.cloud

2) Open the web page https://drive.bohemian.cloud
Otevřete v prohlížeči uvedenou webovou stránku

3) Click the option of “Forgot your password?”
Klikněte na možnost „zapomněl jste heslo?“

4) Enter your user name in this form: user@bohemian.cloud
Zadejte Vaše uživatelské jméno ve tvaru: uzivatel@bohemian.cloud

5) A link will be sent to your email address to create your new password. Notice: There
are going to be three links in the e-mail (for different network environments). At least
one of those links will direct you to create your password. Usually, the link at the
bottom works fine.
Na Váš email obdržíte odkaz pro změnu hesla. Upozornění: bude se jednat o celkem
tři odkazy (pro různé sítově prostředí), ale alespoň jeden z nich Vám bude fungovat.
S největší pravděpodobností ten nejspodnější.

6) Download and install the mobile client Synology DRIVE from Google Play or Apple
store. Install it and set the values according to the picture below.
Stáhněte si mobilního klienta Synology DRIVE z Google Play nebo Apple portálu.
Nainstalujte ho a nastavte podle obrázku níže.

Do not hesitate to contact me in case of some troubles during the installation
V případě problémů s instalací mne neváhejte kontaktovat
admin@bohemian.cloud
https://suport.bohemian.cloud
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