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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed użyciem przeczytaj uważnie niniejsze instrukcje 
bezpieczeństwa, a podręcznik zachowaj do wglądu w bezpiecznym 
miejscu.   
 

   

Nie wystawiać na 
działanie 
bezpośrednich 
promieni 
słonecznych i  
chemikaliów. 
Upewnij się, że w 
otoczeniu nie 
występują nagłe 
zmiany temperatury 
i wilgotności.  

Utrzymuj produkt 
Synology w pozycji 
pionowej. Nie kładź 
go poziomo.  

Nie umieszczaj 
produktu Synology 
w pobliżu żadnych 
cieczy.  

  
 

Przed 
czyszczeniem 
wyłącz 
zasilanie.Przecieraj 
product Synology 
wilgotnym 
papierowym 
ręcznikiem. Nie 
używaj 
chemicznych ani 
aerozolowych 
środków 
czyszczących. 

Nie umieszczaj 
produktu Synology 
na wózkach, stołach 
lub biurkach, które 
nie są stabilne aby 
uniknąć upadku 
produktu.  

Kabel zasilania 
musi być 
podłączony do 
właściwego źródła 
napięcia. Upewnij 
się, że napięcie 
dostarczonego 
prądu zmiennego 
jest właściwe i 
stabilne.  



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

Przed rozpoczęciem, sprawdź zawartość opakowania aby upewnić 
się, że otrzymałeś poniższe elementy. 

 

 

 

 

  

Jednostka główna 
X 1 (dołączono 4 
tacki twardych 
dysków) 

CD instalacyjne Zasilacz 

   

2 metry kabla 
sieciowego RJ-45 

Kabel zasilania  

Zestaw mocujący   

   

Wkręty 
zabezpieczające 

dyski twarde 
3.5” – 18 sztuk 

Wkręty 
zabezpieczające 

dyski twarde 
2.5” – 18 sztuk 

Wkręty 
zabezpieczające 

tacki dysków 
twardych – 8 

sztuk 

 
 

Blokada kabla X 1  

 

Uwaga: Zalecamy instalowanie twardych dysków tego samego 
rozmiaru aby najlepiej używać ich pojemności. 



INSTALACJA DYSKU TWARDEGO 

DiskStation wymaga co najmniej jednego dysku twardego 3.5” lub 
2.5” SATA do instalacji. Szczegóły znajdziesz w następujących 
poniższych krokach: 
 

 
 

1. Usuń cztery wkręty przymocowane na tylnej obudowie.  

 
 

2. Ostrożnie zdejmij obudowę.  

 
 

Ostrzeżenie! Jeśli używasz do instalacji twardego dysku 
zawierającego dane, system w niektórych wypadkach sformatuje 
dysk i usunie wszystkie dane. Skopiuj dane jeśli możesz ich 
potrzebować w przyszłości. 



3. Podważ i wyciągnij górną kasetę.  

 
 

4. Zobaczysz cztery tacki dysków twardych. Wyciągnij jeden dysk 
twardy z tacki. 
   

a. Jeśli używasz dysków twardych 3.5”, umieść dysk twardy 
na tacce dysków twardych. Dostarczonymi 4 wkrętami 
(zabezpieczającymi dyski twarde 3.5”) zabezpiecz z dwóch 
stron dyski twarde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b. Jeśli używasz dysków twardych 2.5”, dopasuj dysk twardy 
do 4 mniejszych otworów tacki dysków twardych i 
dostarczonymi wkrętami (zabezpieczającymi 2.5” dyski 
twarde) zabezpiecz od spodu dysk twardy. 

 
 

5. Włóż tackę dysków twardych z powrotem do DiskStation i 
powtórz krok 4 dla każdego dysku twardego. Upewnij się,  
że tacki dysków twardych są dociśnięte do końca. 

 
 

 



6. Jeśli używasz twardych dysków 3.5", zabezpiecz tacki  
twardych dysków dołączonymi wkrętami (do zabezpieczania 
tacek twardych dysków). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Umieść górną obudowę na swoim miejscu.  

 
 

 

 

 

 

 

 



8. Podłącz kabel blokady do odpowiednich otworów powyżej portu 
zasilania z tyłu obudowy. Upewnij się, że blokada jest 
zaczepiona po wewnętrznej stronie tylnej obudowy. 

     
 

9. Zamknij tylną obudowę i przymocuj ją czterema wkrętami. 

    



WŁĄCZANIE SERWERA 

1. Podłącz zasilacz do portu zasilania i przymocuj przewód do 
blokady. Następnie podłącz przewód zasilania do gniazda 
zasilania.  

 
 

2. Podłącz kabel RJ-45 do serwera a drugi jego koniec do 
switcha/huba/ routera lub notebooka/PC.  

 
 

3. Naciśnij przycisk Power na panelu przednim aby włączyć 
serwer.  

 



INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 

SYSTEMU 

Użytkownik Windows 

1. Włóż instalacyjny CD do komputera.  

 

2. Po uruchomieniu automatycznego menu wybierz Konfiguruj 
Serwer Synology.  

 

3. Kliknij Przeglądaj aby wybrać plik instalacji „.pat” na 
instalacyjnym CD.  

4. Podążaj za instrukcjami na ekranie aby zakończyć proces 
konfiguracji.  

Uwaga: Jeśli wybierzesz Konfigurację jednym kliknięciem, hasło 
administratora będzie puste. 

 
Użytkownik Mac 

1. Włóż instalacyjny CD do komputera.  



 

2. Dwukrotnie kliknij na ikonę napędu CD-Rom.  

 
 

3. Dwukrotnie kliknij MacOSX. 

 

4. Dwukrotnie kliknij SYNOLOGY-Assistant.dmg.  

 

5. Dwukrotnie kliknij na automatycznie utworzoną ikonę 
SYNOLOGY-Assistant.dmg na pulpicie.  

 

6. Dwukrotnie kliknij Synology Assistant aby uruchomić Kreatora 
konfiguracji.  



 

7. Kliknij Przeglądaj aby wybrać plik instalacji „.pat” na 
instalacyjnym CD.  

8. Podążaj za instrukcjami na ekranie aby zakończyć proces 
konfiguracji.  

Uwaga: Jeśli wybierzesz Konfigurację jednym kliknięciem, hasło 
administratora będzie puste. 



GRATULACJE! 

Serwer został skonfigurowany. Odwołaj się do Przewodnika 
użytkownika na CD instalacyjnym aby skorzystać z 
zaawansowanych ustawień i zarządzania. Więcej informacji i 
zasoby sieciowe znajdziesz na http://www.synology.com. 

 

http://www.synology.com/

