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Dziękujemy za zakup produktu Synology! Przed rozpoczęciem instalowania nowego serwera RackStation 
sprawdź, czy w opakowaniu są wymienione poniżej elementy. Zapoznaj się również dokładnie z treścią 
zamieszczonych poniżej zasad bezpieczeństwa, aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniu serwera 
RackStation.

Uwaga: Wszystkie poniższe ilustracje pełnią jedynie funkcję poglądową i mogą różnić się od faktycznego wyglądu 
produktu.

Zawartość opakowania
Jednostka główna (1 szt.) Kabel zasilania (1 szt.)

Śruby do dysków twardych 2,5” (52 szt.)

Śruby do dysków twardych 3,5” (52 szt.)

Przed rozpoczęciem 1
Rozdział
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 4 Rozdział 1: Przed rozpoczęciem

Elementy serwera Synology RackStation

L.p. Element Lokalizacja Opis

1 Przycisk i wskaźnik 
zasilania

Panel przedni

1. Służy do włączania serwera RackStation.
2. Aby wyłączyć serwer RackStation, naciśnij przycisk zasilania i 

przytrzymaj go, dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego, a dioda 
zasilania nie zacznie migać.

2 Wskaźnik stanu Służy do wskazywania stanu systemu. Aby uzyskać więcej informacji, 
zobacz „Dodatek B: Tabela wskaźników LED”.

3 Wskaźnik alertów
Służy do wskazywania ostrzeżeń dotyczących wentylatora lub 
temperatury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Dodatek B: Tabela 
wskaźników LED”.

4 Przycisk wyłączania 
sygnału dźwiękowego Naciśnij, aby wyłączyć dźwięk emitowany gdy wystąpi awaria

5 Wskaźnik stanu dysku Służy do wskazywania stanu zainstalowanych dysków. Aby uzyskać 
więcej informacji, zobacz „Dodatek B: Tabela wskaźników LED”.

6 Kieszeń dysku Służą do instalowania dysków (dyski twarde lub dyski SSD).
7 Gniazdo zasilania

Panel tylny

Służy do podłączania kabla zasilania serwera RackStation.
8 Przełącznik zasilania Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
9 Wentylator zasilacza Służy do odprowadzania ciepła i chłodzenia zasilacza.

10 Port konsoli Ten port jest przeznaczony tylko na potrzeby produkcji.

11 Port USB 2.0 Służy do podłączania zewnętrznych dysków lub innych urządzeń USB do 
serwera RackStation.

12 Port USB 3.0 Służy do podłączania zewnętrznych dysków lub innych urządzeń USB do 
serwera RackStation.

13 Port LAN Służy do podłączania kabli sieciowych RJ-45.

14 Przycisk RESET

1. Naciśnięcie tego przycisku i jego przytrzymanie aż do usłyszenia 
sygnału dźwiękowego spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień 
adresu IP, serwera DNS i hasła do konta admin.

2. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku aż do usłyszenia sygnału 
dźwiękowego, a następnie ponowne naciśnięcie i przytrzymanie go 
aż do usłyszenia trzech sygnałów dźwiękowych powoduje powrót 
serwera RackStation do stanu „Nie zainstalowano”, co umożliwia 
ponowną instalację systemu DiskStation Manager (DSM).

15 Gniazdo rozszerzenia Podłącz jednostki rozszerzające Synology1 do serwera Synology 
RackStation.

16 Gniazdo rozszerzeń PCI 
Express Obsługuje dodatkowe karty interfejsu sieciowego PCIe x82. 

1 Więcej informacji na temat jednostki rozszerzającej firmy Synology obsługiwanej przez dany model RackStation można znaleźć w witrynie  
www.synology.com.
2 Biały w trybie x8, czarny w trybie x4.

http://www.synology.com


 5 Rozdział 1: Przed rozpoczęciem

Zasady bezpieczeństwa

Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani chemikaliów. Dopilnuj, 
aby w otoczeniu nie występowały nagłe zmiany temperatury ani wilgotności. 

Zawsze umieszczaj urządzenie odpowiednią stroną do góry.

Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnych cieczy.

Przed czyszczeniem odłącz kabel zasilania. Do czyszczenia używaj wilgotnego papierowego 
ręcznika. Nie używaj chemicznych środków czyszczących ani środków w aerozolu.

Aby nie dopuścić do przewrócenia urządzenia, nie stawiaj go na wózkach ani niestabilnych 
powierzchniach.

Kabel zasilania podłącz do właściwego źródła napięcia. Sprawdź, czy napięcie dostarczonego prądu 
przemiennego jest właściwe i stabilne.

Aby całkowicie wyeliminować z urządzenia prąd elektryczny, odłącz wszystkie kable zasilania od 
źródła zasilania.

Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza zagrożenie wybuchem. Zadbaj o właściwą 
utylizację zużytych baterii.



Narzędzia i części do montażu dysków
• Wkrętak
• Co najmniej jeden dysk 3,5” lub 2,5” SATA (listę zgodnych dysków można znaleźć w witrynie  

www.synology.com).

Ostrzeżenie: jeżeli na instalowanym dysku znajdują się dane, zostaną one usunięte podczas formatowania dysku. 
Przed instalacją wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych danych.

Instalowanie dysków
1 Znajdź mały przycisk znajdujący się na rączce kieszeni dysku. Wciśnij przycisk i pociągnij kieszeń dysku, jak 

pokazano na poniższej ilustracji. 

2 Włóż dyski do kieszeni dysków:

• W przypadku dysków 3,5”: Umieść dysk w kieszeni dysku. Obróć kieszeń spodem do góry i dokręć śruby 
w czterech poniżej wskazanych miejscach, aby zabezpieczyć dysk.

• W przypadku dysków 2,5”: Umieść dysk w kieszeni dysku. Obróć kieszeń spodem do góry i dokręć śruby 
w czterech poniżej wskazanych miejscach, aby zabezpieczyć dysk.

Konfiguracja sprzętu
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Rozdział

http://www.synology.com


 7 Rozdział 2: Konfiguracja sprzętu

3 Włóż kieszeń z dyskiem do pustej wnęki na dysk twardy.

Ważne: kieszeń dysku musi być włożona do końca. W przeciwnym razie dysk może nie działać prawidłowo.

4 Wciśnij uchwyt kieszeni dysku, aby ją zabezpieczyć.
5 Powtórz powyższe czynności, aby zainstalować wszystkie przygotowane dyski.
6 Dyski są numerowane tak, jak pokazano to poniżej.

Uwaga: aby utworzyć wolumin RAID, zaleca się zainstalowanie dysków tej samej wielkości, aby optymalnie 
wykorzystać ich pojemność.



 8 Rozdział 2: Konfiguracja sprzętu

Dodawanie modułu pamięci RAM w serwerze RackStation
Firma Synology oferuje moduły pamięci RAM pozwalające rozszerzyć pojemność pamięci serwera RackStation. 
Aby zainstalować, sprawdzić lub usunąć moduł pamięci RAM, wykonaj poniższe instrukcje.

Aby zainstalować moduł pamięci RAM:

1 Wyłącz serwer RackStation i odłącz wszystkie podłączone do niego kable, aby zapobiec możliwym 
uszkodzeniom.

Ważne: Przed zainstalowaniem modułu pamięci RAM odczekaj co najmniej 30 sekund od momentu odłączenia 
przewodów zasilających od serwera RackStation, aby upewnić się, że został on w pełni rozładowany. Przed 
instalacją należy również pozbyć się nadmiaru ładunku elektrostatycznego z ciała, dotykając rur z wodą, 
metalowego przewodnika lub innej osoby. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia płyty głównej, urządzeń peryferyjnych 
oraz innych elementów.

2 Przesuń zatrzaski, jak pokazano poniżej, aby odblokować pokrywę wentylatora. 

3 Podnieś i zdejmij pokrywę wentylatora.
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4 Aby odkręcić śruby mocujące górną pokrywę, wykonaj poniższe instrukcje:
a Odkręć dwie śruby pokazane poniżej.

b Odkręć dwie śruby znajdujące się z tyłu. Następnie przesuń górną pokrywę w kierunku pokazanym 
poniżej i unieś ją.

c Odkręć śruby zabezpieczające uchwyt mocujący i usuń uchwyt, aby odsłonić gniazda pamięci RAM.

Ważne: Usunięcie pokrywy narazi delikatne podzespoły wewnętrzne na potencjalne uszkodzenie. Unikaj kontaktu z 
innymi podzespołami podczas instalacji lub usuwania modułów pamięci. 
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5 Aby włożyć nowy moduł pamięci, wykonaj poniższe instrukcje:
a Zwolnij zatrzaski w gnieździe pamięci, odsuwając je na boki.
b Wyrównaj nacięcie na złoconej krawędzi modułu z nacięciem w gnieździe pamięci.
c Za pomocą dwóch palców naciśnij równomiernie moduł pamięci, wciskając go do gniazda.
d Kiedy pamięć zostanie włożona poprawnie, zatrzaski zatrzasną się na miejscu.

6 Zamocuj ponownie pokrywę górną, wsuń ją na miejsce i dokręć wszystkie śruby.
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Aby sprawdzić, czy serwer RackStation rozpoznaje nową pojemność pamięci:

1 Zaloguj się w systemie DSM jako admin lub użytkownik należący do grupy administrators. .
2 Sprawdź wartość pozycji Łącznie pamięci fizycznej klikając opcje Panel sterowania > Centrum informacji.
Jeżeli serwer RackStation nie rozpoznaje pamięci lub nie uruchamia się poprawnie, sprawdź,  
czy pamięć została zainstalowana poprawnie.

Aby usunąć moduł pamięci RAM:

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 z sekcji „Instalowanie modułu pamięci RAM”, aby zdjąć pokrywę serwera RackStation.
2 Aby usunąć moduł pamięci RAM, wykonaj poniższe instrukcje:

a Zwolnij zatrzaski w gnieździe pamięci, odsuwając je jednocześnie na boki.
b Złap moduł pamięci za krawędzie i wyjmij go z gniazda.

3 Zamocuj ponownie pokrywę górną, wsuń ją na miejsce i dokręć tylne śruby.

Dodawanie karty sieciowej do serwera RackStation
Serwer RackStation posiada dwa gniazda rozszerzające PCI Express, które umożliwiają zainstalowanie dwóch 
kart sieciowych 10G/E lub Gigabit w celu zwiększenia liczby portów LAN.1 Przed instalacją, upewnij się, że karty 
sieciowe posiadają krótkie mocowania.

Aby zastąpić długie mocowanie krótkim mocowaniem:

1 Odkręć dwie śruby przytrzymujące długie mocowanie do karty sieciowej. Zdejmij mocowanie.

1 Więcej informacji na temat obsługiwanych kart sieciowych 10G/E lub Gigabit można znaleźć na stronie www.synology.com.

http://www.synology.com
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2 Dokręć śruby krótkiego mocowania.

Aby zainstalować kartę sieciową:

1 Wykonaj kroki od 1 do 4 z sekcji „Instalowanie modułu pamięci RAM”, aby zdjąć pokrywę serwera RackStation.
2 Aby zainstalować kartę sieciową, wykonaj poniższe instrukcje:

a Wykręć śruby znajdujące się na pokrywie dostępu do portów. Następnie zdejmij pokrywę.
b Wyrównaj złącze karty z gniazdem rozszerzającym, a następnie włóż kartę do gniazda.

Ważne: Zwróć uwagę na to, by złącze było całkowicie wsunięte do gniazda. W przeciwnym wypadku karta sieciowa 
może nie działać poprawnie. W celu uzyskania większej wydajności zaleca się zainstalowanie karty najpierw w 
gnieździe PCI-E 3.0x8 (białym).

c Dokręć śrubę, aby zamocować kartę sieciową.
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Wymiana wentylatora systemowego
Jeśli wentylator systemowy ulegnie awarii, wykonaj poniższe kroki, aby otworzyć serwer RackStation i wymienić 
uszkodzony wentylator.

1 Przesuń zatrzaski, jak pokazano poniżej, aby odblokować pokrywę wentylatora.

2 Podnieś i zdejmij pokrywę wentylatora.

3 Dyski są numerowane w sposób pokazany poniżej:
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4 Odszukaj wentylator, który uległ awarii i unieś go, aby go wyjąć.

5 Ściśnij wtyczkę zasilania i zsuń ją z gniazda w sposób pokazany poniżej. Następnie wyjmij uszkodzony 
wentylator z obudowy.

6 Wsuń nowy wentylator do obudowy. Podłącz przewód zasilania do gniazda.

7 Wsuń jednostkę nowego wentylatora do serwera RackStation. Upewnij się, że poprawnie podłączono gniazdo 
zasilania.
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Uruchamianie serwera RackStation
1 Podłącz koniec kabla zasilania do gniazda z tyłu serwera RackStation, a wtyczki na drugim końcu do gniazda 

sieciowego. 
2 Podłącz co najmniej jeden kabel LAN do jednego z gniazd LAN, a drugi jego koniec do przełącznika, routera 

albo koncentratora.

3 Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony („|”).
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4 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć serwer RackStation.

Serwer RackStation jest teraz połączony z siecią i można go wykryć z komputera podłączonego do tej samej 
sieci.



Po zakończeniu instalowania sprzętu zainstaluj na serwerze RackStation oprogramowanie DiskStation Manager 
(DSM) — system operacyjny firmy Synology działający w przeglądarce.

Instalowanie systemu DSM przy użyciu narzędzia Web 
Assistant
Serwer RackStation jest wyposażony we wbudowane narzędzie Web Assistant, które ułatwia pobieranie 
najnowszej wersji systemu DSM z Internetu i jego instalację na serwerze RackStation. Aby użyć narzędzia Web 
Assistant, wykonaj poniższe czynności.

1 Włącz zasilanie serwera RackStation.
2 Na komputerze w tej samej sieci, co serwer RackStation, uruchom przeglądarkę internetową.
3 W pasku adresu przeglądarki wpisz jeden z poniższych adresów:

a find.synology.com
b rackstation:5000

4 Narzędzie Web Assistant zostanie uruchomione w przeglądarce internetowej. Zostanie przeprowadzone 
wyszukiwanie serwera RackStation w sieci lokalnej. Serwer RackStation powinien mieć stan Nie 
zainstalowano.

5 Kliknij przycisk Połącz, aby rozpocząć proces instalacji, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.

Uwaga:
1. Aby możliwe było zainstalowanie systemu DSM za pomocą narzędzia Web Assistant, serwer RackStation 

musi być połączony z Internetem.
2. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox.
3. Zarówno serwer RackStation jak i komputer muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej.

Dowiedz się więcej
Gratulacje! Serwer RackStation jest gotowy do użytku. Więcej informacji i inne zasoby dotyczące serwera 
RackStation można znaleźć w witrynie www.synology.com.

Instalacja oprogramowania DSM na 
serwerze RackStation

3
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http://www.synology.com


Element RS3617xs

Wewnętrzny dysk 3,5 cala / 2,5 cala SATA III / SATA II x 12

Maksymalna pojemność 
pierwotna

• 96 TB (12 dyski twarde HDD o poj. 8 TB)
• 2 jednostki rozszerzające 288 TB z RX1217/RX1217RP

Port urządzeń zewnętrznych
• 2 porty USB 3.0
• 2 porty USB 2.0

• 2 gniazda rozszerzenia (Infiniband)

Port LAN 4 porty 1GbE (RJ-45)

Gniazdo PCIe 2 gniazda PCIe x8 (białe w trybie 8x i czarne w trybie x4)

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 
(mm)

• 88 x 480 x 605 (z zestawami montażowymi)
• 88 x 445 x 570 (bez zestawów montażowych)

Masa (kg) 15.5

Obsługiwane systemy klienckie
• Windows 7 i nowsze wersje

• Mac OS X 10.10 i nowsze wersje

System plików
• Wewnętrzny: Btrfs, ext4

• Zewnętrzny: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Obsługiwane typy macierzy 
RAID

• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1
• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Certyfikaty agencji • FCC klasa A  • CE klasa A  • BSMI klasa A

Hibernacja HDD Tak

Zaplanowane włączanie / 
wyłączanie Tak

Wake on LAN Tak

Wersje językowe

Wymagania środowiskowe

• Napięcie sieciowe: 100–240 V AC
• Częstotliwość: 50/60 Hz

• Temperatura pracy: 5–35˚C (40–95˚F)
• Temperatura przechowywania: od -20 do 60˚C (od -5 do 140˚F)

• Wilgotność względna: Od 5% do 95%

Uwaga: dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie www.synology.com.

Dane techniczne A
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Wskaźnik LED Kolor Status Opis

Zasilanie
Niebieski

Świeci ciągle Zasilanie włączone

Miga Uruchamianie / zamykanie

Wył. Zasilanie wyłączone

STATUS

Zielony Świeci ciągle Wolumen działa prawidłowo

Pomarańczowy Miga

Wolumen uszkodzony lub ma obniżoną 
sprawność

Nie utworzono wolumenu

Nie zainstalowano systemu DSM

Wył. Hibernacja HDD

ALERT
Pomarańczowy Miga Awaria wentylatora lub przegrzanie

Wył. System działa prawidłowo

Wskaźnik stanu dysku  
(na kieszeni)

Zielony
Świeci ciągle Dysk gotowy i bezczynny

Miga Dostęp do dysku

Czerwone Świeci ciągle Błąd dysku / Port wyłączony1

Wył. Brak dysku wewnętrznego

Tylna kontrolka LAN  
(po lewej stronie gniazda)

Zielony
Świeci ciągle Połączono z siecią

Miga Sieć aktywna

Wył. Brak sieci

Tylna kontrolka LAN  
(po prawej stronie gniazda)

Zielony Świeci ciągle Połączenie 1 Gb/s

Pomarańczowy Świeci ciągle Połączenie 100 Mb/s

Wył. Połączenie 10 Mb/s lub brak sieci

Uwaga: dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie www.synology.com.

Tabela wskaźników LED B
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1 Uruchom ponownie serwer RackStation lub włóż ponownie dysk lub dyski, a następnie uruchom urządzenie diagnostyczne producenta dysku HDD/SSD, 
aby sprawdzić kondycję dysku lub dysków. Jeśli możesz zalogować się do DSM, uruchom wbudowany test S.M.A.R.T., aby przeskanować dysk lub dyski. 
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Pomocą techniczną Synology, aby uzyskać pomoc.

http://www.synology.com
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