
Návod na použití Airbridge 
Jedna z možností, jak nám poslat video, je nahrát ho do nějaké internetové úschovny. Účel 
asi nejlépe plní služba MyAirBridge, která perfektně funguje na všech platformách. Zde vám 
přinášíme návod.  
 
Návod pro PC 

 Zadejte do webového prohlížeče tuto adresu: 
 www.myairbridge.com/cs 
 Nejprve je nutné souhlasit s podmínkami služby, klikněte na obě okna “Souhlasím” 
 Zobrazí se vám nahrávací okno, klikněte na “Odeslat soubory pomocí odkazu” 
 Vyskočí na vás dialogové okno, kde vyberete soubor, který chcete poslat a klikněte 

na “Otevřít” a pak “Odeslat” 
 Začne nahrávání na web, pod procenty, které zobrazuje stav nahrávání se nachází 

odkaz. Ten vypadá třeba takhle: https://mab.to/K4787NRXBecN. Okno nezavírejte 
dokud se nahrávání nedokončí. 

 Odkaz je nutné zkopírovat a doručit ho k nám. Když na něj jednou kliknete, 
automaticky se zkopíruje do schránky. Až nám budete psát mail, klikněte na pravé 
tlačítko a zvolte vložit. Odkaz se zkopíruje do mailu a ten nám pošlete na adresu: 
idea74@ddmstrakonice.cz 

 
Návod pro iOS 

 Zadejte do webového prohlížeče Safari tuto adresu: 
 www.myairbridge.com/cs 
 Nejprve je nutné souhlasit s podmínkami služby, klepněte na obě okna “Souhlasím” 
 Zobrazí se vám nahrávací okno, klikněte na “Odeslat soubory pomocí odkazu” 
 Vyskočí na vás dialogové okno, kde klepněte na “Knihovna fotografií”, vyberte vaše 

nahrané video a vpravo nahoře klepněte na “Přidat”. Vrátí vás to zpátky do 
nahrávacího formuláře a klepněte na “Odeslat” 

 Začne nahrávání na web, pod procenty, které zobrazuje stav nahrávání se nachází 
odkaz. Ten vypadá třeba takhle: https://mab.to/K4787NRXBecN. Okno nezavírejte 
dokud se nahrávání nedokončí. 

 Odkaz je nutné zkopírovat a doručit ho k nám. Když na něj jednou klepnete, 
automaticky se zkopíruje do schránky. Až nám budete psát mail, podržte v prst v 
ploše, kam píšete dokud se nezobrazí “Vložit” - až se to zobrazí, klepněte na to a 
odkaz se zkopíruje do mailu a ten nám pošlete na adresu: idea74@ddmstrakonice.cz 

 
Návod pro Android 

 Zadejte do webového prohlížeče tuto adresu: 
 www.myairbridge.com/cs 
 Nejprve je nutné souhlasit s podmínkami služby, klepněte na obě okna “Souhlasím” 
 Zobrazí se vám nahrávací okno, klikněte na “Odeslat soubory pomocí odkazu” 
 Vyskočí na vás dialogové okno, kde klepněte na “Soubory”, nahoře ještě klepněte na 

galerie “Galerie” (je to volba u “Procházet souboru v ostatních aplikacích) vyberte 
vaše nahrané video a vpravo nahoře klepněte na fajfku. Vrátí vás to zpátky do 
nahrávacího formuláře a klepněte na “Odeslat” 

 Začne nahrávání na web, pod procenty, které zobrazuje stav nahrávání se nachází 
odkaz. Ten vypadá třeba takhle: https://mab.to/K4787NRXBecN. Okno nezavírejte 
dokud se nahrávání nedokončí. 

 Odkaz je nutné zkopírovat a doručit ho k nám. Když na něj jednou klepnete, 
automaticky se zkopíruje do schránky. Až nám budete psát mail, podržte v prst v 
ploše, kam píšete dokud se nezobrazí “Vložit” - až se to zobrazí, klepněte na to a 
odkaz se zkopíruje do mailu a ten nám pošlete na adresu: idea74@ddmstrakonice.cz 
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