Synology RackStation RS3617xs
Stručná instalační příručka
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1
Kapitola

Než začnete
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt společnosti Synology! Než začnete s nastavením nového
zařízení RackStation, zkontrolujte obsah balení a ověřte, zda jste obdrželi níže uvedené položky. Aby nedošlo ke
zranění nebo poškození zařízení RackStation, přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Poznámka: Všechny obrázky uvedené níže jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečného produktu.

Obsah balení
Hlavní jednotka x 1

Napájecí kabel x 1

Šrouby pro jednotky o velikosti 2,5” x 52

Šrouby pro jednotky o velikosti 3,5” x 52
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Stručné informace o zařízení Synology RackStation
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Číslo

Název položky

Umístění

1

Hlavní vypínač a
kontrolka

1. Stisknutím zařízení RackStation zapnete.
2. Chcete-li zařízení RackStation vypnout, stiskněte a podržte toto
tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál a nezačne blikat kontrolka
napájení.
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Kontrolka Status

Zobrazuje stav systému. Další informace najdete v části „Příloha B:
Tabulka kontrolek LED“.

3

Kontrolka výstrahy

4

Tlačítko vypnutí
zvukového signálu
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Kontrolka stavu disku

6

Přihrádka disku

7

Napájecí port

8

Vypínač napájecího
zdroje

Stisknutím zapněte nebo vypněte napájecí zdroj.

9

Ventilátor napájecího
zdroje

Slouží k odvádění přebytečného tepla a chlazení napájecího zdroje.
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Port konzoly

Tento port je určen výhradně pro použití výrobcem.
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Port USB 2.0

Zde je možné k zařízení RackStation připojit externí jednotky nebo jiná
zařízení USB.
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Port USB 3.0

Zde je možné k zařízení RackStation připojit externí jednotky nebo jiná
zařízení USB.
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Port LAN

Přední panel

Popis

Zobrazuje varování týkající se ventilátoru nebo teploty. Další informace
najdete v části „Příloha B: Tabulka kontrolek LED“.
Stisknutím deaktivujete zvukový signál vydávaný při poruše.
Zobrazuje stav disků. Další informace najdete v části „Příloha B:
Tabulka kontrolek LED“.
Zde se instalují disky (pevné disky nebo disky SSD).
Zde se připojuje napájecí kabel přivádějící do zařízení RackStation
elektrický proud.

Zadní panel

Zde je možné připojit síťové kabely RJ-45.
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Tlačítko RESET

1. Chcete-li obnovit výchozí IP adresu, server DNS a heslo účtu
admin, stiskněte a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový
signál.
2. Chcete-li na zařízení RackStation obnovit stav „Není nainstalováno“
a přeinstalovat systém DiskStation Manager (DSM), stiskněte
a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál, a poté je znovu
stiskněte a podržte, dokud nezazní tři zvukové signály.
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Rozšiřovací port

Zde se k zařízení Synology RackStation připojují rozšiřovací jednotky
Synology1.
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Rozšiřovací slot PCI
Express

Podporuje dvě přídavné karty síťového rozhraní PCIe x82.

1

Další informace o rozšiřovací jednotce Synology podporované zařízením RackStation se nachází na webu www.synology.com.

2

Bílý v režimu x8 a černý v režimu x4.

Kapitola 1: Než začnete

Bezpečnostní pokyny
Produkt uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření a zabraňte kontaktu s chemikáliemi.
Zajistěte, aby v prostředí nedocházelo k náhlým změnám teploty nebo vlhkosti.

Produkt pokládejte vždy správnou stranou nahoru.

Produkt nedávejte do blízkosti kapalin.

Před čištěním nejdříve odpojte napájecí kabel. Otírejte pouze navlhčenými papírovými ubrousky.
K čištění nepoužívejte chemikálie ani čisticí prostředky ve spreji.

Abyste nedošlo k pádu jednotky, neumisťujte ji na vozíky nebo jiné nestabilní typy povrchů.

Napájecí kabel musí být připojen ke správnému napětí. Zajistěte, aby hodnota napětí napájecího
zdroje byla správná a aby napájení bylo stabilní.

Pokud chcete zařízení odpojit od elektrického proudu, odpojte všechny napájecí kabely od zdroje
napájení.

Pokud použijete nesprávný typ baterie, může dojít k výbuchu. Zajistěte správnou likvidaci použitých
baterií.
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2
Kapitola

Nastavení hardwaru
Nástroje a díly pro instalaci disků
• Šroubovák
• Alespoň jeden 3,5” nebo 2,5” pevný disk SATA (informace o kompatibilních modelech disků najdete na webu
www.synology.com).
Výstraha: Pokud nainstalujete disk, který obsahuje data, systém disk naformátuje a veškerá stávající data se
vymažou. Před instalací zazálohujte všechna důležitá data.

Instalace disků
1 Najděte malé tlačítko umístěné na rukojeti přihrádky disku. Stiskněte tlačítko dolů a vytáhněte rukojeť přihrádky
disku ven tak, jak je uvedeno na obrázku níže.

2 Vložte disky do přihrádek disku:
• U 3,5” disků: Umístěte disk do přihrádky disku. Přihrádku otočte a pevný disk upevněte utáhnutím šroubů
na čtyřech místech vyznačených níže.

• U 2,5” disků: Umístěte disk do přihrádky disku. Přihrádku otočte a pevný disk upevněte utáhnutím šroubů
na čtyřech místech vyznačených níže.
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3 Zasuňte přihrádku s diskem do prázdné šachty pevného disku.

Důležité upozornění: Dbejte na to, aby byla přihrádka disku zcela zasunutá. V opačném případě nemusí pevný disk
správně fungovat.

4 Zatlačením rukojeti dovnitř upevněte přihrádku disku.
5 Opakováním výše popsaných kroků nainstalujte všechny připravené disky.
6 Disky jsou očíslovány, jak je uvedeno níže.

Poznámka: Pokud chcete vytvořit svazek RAID, doporučujeme instalovat disky o stejné velikosti, aby se
optimalizovalo využití kapacity disků.
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Kapitola 2: Nastavení hardwaru

Přidání modulu paměti RAM do zařízení RackStation
Společnost Synology nabízí moduly paměti RAM umožňující rozšíření paměťové kapacity zařízení RackStation.
modul paměti RAM je možné nainstalovat, zkontrolovat či odebrat pomocí následujícího postupu.
Instalace modulu paměti RAM:
1 Vypněte zařízení RackStation a odpojte všechny připojené kabely, abyste zabránili případnému poškození.
Důležité upozornění: Před nainstalováním modulu paměti RAM počkejte po odpojení napájecího kabelu od
zařízení RackStation alespoň 30 sekund, abyste zajistili kompletní vybití. Před instalací se zbavte statické
elektřiny. Když se dotknete vodovodního potrubí, kovového vodiče nebo jiné osoby, zbavíte se nadbytečného
náboje a předejdete poškození základní desky, periferních zařízení a dalších součástí.

2 Posunutím níže uvedených západek uvolněte kryt ventilátoru.

3 Zvedněte a sundejte kryt ventilátoru.
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Kapitola 2: Nastavení hardwaru

4 Pomocí následujícího postupu odstraňte šrouby upevňující horní kryt:
a Vyšroubujte dva šrouby uvedené níže.

b Vyšroubujte dva šrouby nacházející se vzadu. Poté posuňte horní kryt ve směru uvedeném níže a
zvedněte ho.

c Vyšroubujte šrouby držáku a sejmutím držáku odkryjte sloty paměti RAM.

Důležité upozornění: Sejmutím krytu odkryjete citlivé vnitřní součásti, které se mohou poškodit. Při přidávání nebo
odebírání paměti se žádných jiných součástí nedotýkejte.
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Kapitola 2: Nastavení hardwaru

5 Pomocí následujícího postupu zasuňte nový paměťový modul:
a Zatlačením směrem ven uvolněte vysouvací západky na paměťovém slotu.
b Zarovnejte drážku na zlaté hraně modulu s drážkou v paměťovém slotu.
c Pomocí dvou prstů rovnoměrně zatlačte paměťový modul směrem dolů.
d Když je paměť správně vložena, vysouvací západky zaklapnou na místo.

6 Vraťte zpět horní kryt, zasuňte jej na své místo a dotáhněte všechny šrouby.
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Kapitola 2: Nastavení hardwaru

Rozpoznání nové paměťové kapacity zařízení RackStation ověříte takto:
1 Přihlaste se do systému DSM jako uživatel admin nebo uživatel ze skupiny administrators. .
2 V části Ovládací panel > Informační centrum zaškrtněte políčko Celková fyzická paměť.
Pokud zařízení RackStation paměť nerozpoznalo nebo se úspěšně nespustí, ověřte, jestli byla paměť
nainstalována správně.
Odebrání modulu paměti RAM:
1 Podle kroků 1 až 4 části „Instalace modulu paměti RAM“ sejměte kryt ze zařízení RackStation.
2 Pomocí následujícího postupu odeberte modul paměti RAM:
a Současným zatlačením směrem ven uvolněte vysouvací západky na paměťovém slotu.
b Uchopte paměťový modul za okraje a vyjměte ho ze slotu.

3 Vraťte zpět horní kryt, zasuňte jej na své místo a dotáhněte dva šrouby vzadu.

Přidání síťové karty do stanice RackStation
Zařízení RackStation obsahuje dva rozšiřovací sloty PCI Express umožňující instalaci dvou síťových karet 10G/E
nebo Gigabit rozšiřujících port LAN.1 Před instalací zkontrolujte, jestli síťové karty mají držáky s „nízkým profilem“.
Nahrazení držáku s plným profilem držákem s nízkým profilem:
1 Vyšroubujte dva šrouby přidržující držák s plným profilem na síťové kartě. Odstraňte držák.

1
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Více informací o podporovaných síťových kartách 10G/E a Gigabit se nachází na webu www.synology.com.

Kapitola 2: Nastavení hardwaru

2 Dotažením šroubů upevněte držák s nízkým profilem.

Instalace síťové karty:
1 Podle kroků 1 až 4 části „Instalace modulu paměti RAM“ sejměte kryt ze zařízení RackStation.
2 Pomocí následujícího postupu nainstalujte síťovou kartu:
a Vyšroubujte šroub na krytu přístupu k portům. Poté kryt přístupu sejměte.
b Zarovnejte konektor karty s rozšiřovacím slotem a kartu zasuňte do slotu.
Důležité upozornění: Přesvědčte se, že je konektor úplně zasunutý. Jinak nemusí síťová karta správně fungovat.
Kvůli lepšímu výkonu silně doporučujeme instalovat síťovou kartu nejprve do slotu PCI-E 3.0x8 (bílý).

c Zajistěte síťovou kartu utažením šroubu.
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Výměna systémového ventilátoru
V případě poruchy systémového ventilátoru otevřete zařízení RackStation a vyměňte vadný ventilátor podle
následujících pokynů.
1 Posunutím níže uvedených západek uvolněte kryt ventilátoru.

2 Zvedněte a sundejte kryt ventilátoru.

3 Ventilátory jsou očíslovány tak, jak je uvedeno níže:
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4 Vyhledejte vadný ventilátor a zvednutím nahoru ho vyjměte.

5 Zatlačte silně na konektor napájení a vysuňte ho z portu napájení tak, jak je uvedeno níže. Poté vyndejte
vadný ventilátor z pouzdra ventilátoru.

6 Zasuňte do pouzdra nový ventilátor. Potom zapojte napájecí kabel do portu napájení.

7 Zasuňte novou jednotku chladicího ventilátoru do zařízení RackStation. Zkontrolujte, jestli je port napájení
správně zarovnaný.
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Spuštění zařízení RackStation
1 Připojte jeden konec napájecího kabelu k napájecímu portu v zadní části zařízení RackStation, druhý konec
zapojte do elektrické zásuvky.
2 Připojte alespoň jeden kabel LAN k jednomu z portů LAN, druhý konec připojte kabelu k přepínači, směrovači
nebo rozbočovači.

3 Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač ("|").
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4 Stisknutím tlačítka napájení zařízení RackStation zapnete.

Zařízení RackStation je nyní online a lze ho v síti vyhledat pomocí počítače.

16

Kapitola 2: Nastavení hardwaru

3
Kapitola

Instalace systému DSM na zařízení
RackStation
Jakmile bude nastavení hardwaru dokončeno, spusťte na zařízení RackStation instalaci DiskStation Manager
(DSM) – jedná se o operační systém společnosti Synology, který má formu prohlížeče.

Instalace systému DSM pomocí nástroje Web Assistant
Podle výchozího nastavení je zařízení RackStation vybaveno vestavěným nástrojem Web Assistant, pomocí
kterého si můžete z internetu stáhnout nejnovější verzi systému DSM a nainstalovat ji na zařízení RackStation.
Nástroj Web Assistant spustíte pomocí následujícího postupu.
1 Zapněte zařízení RackStation.
2 Spusťte webový prohlížeč na počítači, který se nachází ve stejné síti jako zařízení RackStation.
3 Do adresního řádku ve webovém prohlížeči zadejte některou z těchto možností:
a find.synology.com
b rackstation:5000
4 Ve webovém prohlížeči se spustí nástroj Web Assistant. Zahájí se vyhledávání zařízení RackStation v rámci
místní sítě. Stav zařízení RackStation by měl mít hodnotu Není nainstalováno.

5 Kliknutím na tlačítko Připojit spustíte proces nastavení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka:
1. Instalace systému DSM na zařízení RackStation pomocí nástroje Web Assistant vyžaduje připojení k internetu.
2. Doporučené prohlížeče: Chrome, Firefox.
3. Zařízení RackStation a počítač musí být připojeny ke stejné místní síti.

Další informace
Blahopřejeme! Zařízení RackStation je nyní připraveno. Další informace a materiály online týkající se
zařízení RackStation najdete na webu www.synology.com.
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A
Příloha

Technické údaje
Položka

RS3617xs

Interní disk

3,5" / 2,5" SATA III / SATA II x 12

Maximální hrubá kapacita

• 96 TB (8TB HDD x 12)
• 288 TB s jednotkou RX1217/RX1217RP (rozšiřovací jednotka) x 2
• USB 3.0 x 2

Port externího zařízení

• USB 2.0 x 2
• Rozšiřovací port x 2 (Infiniband)

Port LAN

1GbE (RJ-45) x 4

Slot PCIe

2 x slot PCIe x8 (bílý slot se propojuje v režimu x8, černý slot se propojuje v režimu x4)

Rozměry (V x Š x H) (mm)
Hmotnost (kg)
Podporovaný klient

Souborový systém
Podporovaný typ RAID

• 88 x 480 x 605 (včetně montážních sad pro rack)
• 88 x 445 x 570 (bez montážních sad pro rack)
15,5
• Windows 7 a novější
• Mac OS X 10.10 a novější
• Interní: Btrfs, ext4
• Externí: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+
• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1
• RAID 5 • RAID 6 • RAID 10

Úřední certifikace

• FCC třída A • CE třída A • BSMI třída A

Režim spánku HDD

Ano

Plánované zapnutí/vypnutí

Ano

Probuzení přes LAN

Ano

Jazyková lokalizace

• Síťové napětí: 100 V až 240 V AC
• Frekvence: 50/60 Hz
Požadavky na prostředí

• Provozní teplota: 5 až 35 °C (40 až 95 °F)
• Skladovací teplota: -20 až 60 °C (-5 až 140 °F)
• Relativní vlhkost: 5% až 95% RV

Poznámka: Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace najdete na webu www.synology.com.
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B
Příloha

Tabulka kontrolek LED
Kontrolka LED

Power (Napájení)

Barva
Modrá

Stav

Popis

Svítí

Zapnuto

Bliká

Spouštění / vypínání

Nesvítí
Zelená

STATUS

Vypnuto
Svítí

Svazek je v pořádku
Svazek je v omezeném režimu nebo došlo
k poruše svazku

Oranžová

Bliká

Svazek nebyl vytvořen
Systém DSM není nainstalován

Nesvítí
VÝSTRAHA

Oranžová

Bliká
Nesvítí

Zelená
Kontrolka stavu disku
(na přihrádce)

Režim spánku HDD

Červená

Normální stav systému
Svítí

Disk je připraven a je nečinný

Bliká

Přístup k disku

Svítí

Chyba disku / zakázaný port1

Nesvítí
Zadní LAN
(na levé straně konektoru)

Zelená

Žádný interní disk
Svítí

Síť je připojena

Bliká

Síť je aktivní

Nesvítí

Zadní LAN
(na pravé straně konektoru)

Porucha ventilátoru nebo přehřátí

Žádná síť

Zelená

Svítí

Gigabitové připojení

Oranžová

Svítí

Připojení 100 Mb/s

Nesvítí

Připojení 10 Mb/s / Žádná síť

Poznámka: Parametry modelů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Nejnovější informace najdete na webu www.synology.com.

1

Pokuste se zařízení DiskStation restartovat nebo znovu vložit disky. Poté proveďte kontrolu stavu disků spuštěním diagnostického nástroje výrobce HDD/
SSD. Pokud se můžete přihlásit do systému DSM, tak spuštěním vestavěného testu S.M.A.R.T. proveďte kontrolu disků. Pokud se problém nedaří vyřešit,
obraťte se na technickou podporu společnosti Synology.
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