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Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Synology VisualStation készüléket! A VisualStation a Surveillance Station 
támogatására tervezett, valós idejű megjelenítést lehetővé tevő megoldás. Synology NAS kiszolgálóval együtt 
használva ez az eszköz az alábbi feladatok elvégzését teszi lehetővé:

Videók valós idejű megtekintése a Valós idejű kép funkcióval
A VisualStation Valós idejű kép funkciója révén valós időben figyelheti a Synology NAS kiszolgálóhoz társított IP-
kamerákról érkező videót számítógép állandó működtetése nélkül. A kameráról érkező videót PTZ (pásztázás, 
döntés és nagyítás) módszerrel vezérelheti, valamint pillanatfelvételeket is rögzíthet, melyeket USB-meghajtóra 
menthet. A videókat különböző elrendezésekben jelenítheti meg, valamint az egyéni környezetnek és 
megfigyelési igényeknek megfelelően testre is szabhatja őket. 

További információkért kérjük, látogasson el ide: „Valós idejű kép”, 6. oldal.

Felvételek lejátszása az idővonal segítségével
Az idővonal funkció segítségével lejátszhatja az IP-kamerák által rögzített, majd a Synology NAS kiszolgálón 
tárolt felvételeket, valamint kamera vagy dátum szerint kereshet a felvételek között. A különböző időpontban 
vagy különböző kamerák által rögzített videókat egyszerre is megtekintheti, így egyszerűen összehasonlíthatja a 
felvételeket. 

További információkért kérjük, látogasson el ide: „Idővonal”, 9. oldal.

Felvételek és rendszernaplók kezelése
A VisualStation készüléken lehetőség van a felvételek és rendszernaplók kezelésére. A rögzített felvételeket 
lejátszhatja, letöltheti egy USB-eszközre, illetve zárolhatja, mellyel biztosítja, hogy a fontos videókat véletlenül le 
ne töröljék.

További információkért kérjük, látogasson el ide: „Felvétellista”, 12. oldal és „Napló”, 13. oldal.

Online források

A Synology online forrásainak eléréséhez kattintson a linkekre.

• Tudásbázis: www.synology.com/knowledgebase

• Fórum: forum.synology.com

• Letöltőközpont: www.synology.com/support/download.php

• Technikai segítség: www.synology.com/support/support_form.php
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A VisualStation beállítása
Az útmutató feltételezi, hogy Synology VisualStation készülékét már csatlakoztatta a helyi hálózathoz, valamint 
sikeresen párosította egy Surveillance Station 7.0 vagy frissebb alkalmazást futtató Synology NAS kiszolgálóval. 
Amennyiben még nem végezte el a hardveres vagy szoftveres beállítások mindegyikét, a folytatás előtt tekintse át a 
Synology VisualStation készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatót.

Konfigurációk kezelése a Surveillance Station 
alkalmazással
A Synology VisualStation készülék segítségével számítógép állandó működtetése nélkül figyelheti az IP-
kamerái által készített videókat. Az alapvető konfigurációt, például az IP-kamerák beállítását azonban egy olyan 
számítógépről kell elvégezni, amely rendelkezik hozzáféréssel a Surveillance Station alkalmazáshoz. Ez a 
szakasz az alapvető konfiguráció elvégzését írja le.

A Surveillance Station elérése
A VisualStation készülék konfigurálásához először hozzáféréshez kell jutnia a Surveillance Station 
alkalmazáshoz. A Surveillance Station alkalmazáshoz való hozzáféréshez jelentkezzen be a Synology 
DiskStation Manager (DSM) alkalmazásba egy, az adminisztrátorok csoporthoz tartozó fiókkal. Lépjen a 
Főmenü > Surveillance Station oldalra.

Mi az a DSM és a Surveillance Station alkalmazás? Amennyiben többet szeretne megtudni A DSM vagy a Surveillance 
Station szolgáltatásokról, tekintse át a Synology DiskStation felhasználói útmutatóját, mely a következő helyen érhető el: 
www.synology.com.

További információkat szeretne? A VisualStation beállításainak Surveillance Station alkalmazással való kezelésének 
részletes leírásáért tekintse át a Surveillance Station súgóját. A Súgó eléréséhez nyissa meg a Surveillance Station 
alkalmazást, kattintson a jobb felső sarokban lévő sziluett ikonra, majd a Súgó lehetőségre.

IP-kamera beállításainak módosítása
A VisualStation képes a helyi hálózaton található IP-kamerákról érkező videók megjelenítésére. Ehhez azonban 
először a Surveillance Station alkalmazás segítségével konfigurálnia kell az IP-kamerákat. Amennyiben szeretné 
módosítani az IP-kamera beállításait, nyissa meg a Surveillance Station alkalmazást, és válassza az IP-kamera 
lehetőséget.

VisualStation engedélyezése a bővítésekben
A VisualStation használatának megkezdéséhez tegye a következőket:
1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.
2 Nyissa meg a Bővítések > VisualStation menüpontot.
3 Kattintson a Tevékenység > Futtatás lehetőségre.

A Valós idejű kép elrendezésének testreszabása
A Valós idejű kép oldalon megjelenő videókat különböző elrendezésekben jelenítheti meg, valamint a 
VisualStation vagy a Surveillance Station alkalmazásról testre is szabhatja őket. Az élőkép elrendezésének 
szerkesztéséhez a VisualStation alkalmazásban tekintse át a következőt: „Vezérlőpanel”, 7. oldal. Az élőkép-
elrendezések testreszabásához vagy létrehozásához a Surveillance Station alkalmazásban tegye a következőket:
1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.
2 Lépjen a VisualStation menübe.
3 Kattintson a Szerkesztés gombra.

4 Válassza az Élőkép szerkesztése lehetőséget.

A Synology VisualStation használatának 
megkezdése
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Eszköz- és rendszerbeállítások módosítása
A VisualStation készülék eszköz- és rendszerbeállításait a Surveillance Station alkalmazásban tekintheti meg és 
módosíthatja. Az eszköz- és rendszerbeállítások megtekintéséhez tegye a következőket:
1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.
2 Lépjen a VisualStation menübe.
3 Kattintson a Szerkesztés gombra.
4 Válassza a Beállítások szerkesztése lehetőséget.

A VisualStation megismerése
Ez a szakasz a Synology VisualStation készülék használatának alapjait mutatja be.

Egér vagy joystick használata
A VisualStation készülék bekapcsolását és a rendszer felállását követően a csatlakoztatott HDMI- vagy VGA-
kijelzőn megjelenik a VisualStation felhasználói illesztőfelülete. A felhasználói illesztőfelületen való navigáció, 
illetve annak működtetése céljából egeret vagy joystickot csatlakoztathat a VisualStation hátsó panelén található 
USB-portok valamelyikébe.

Navigálás
A felhasználói illesztőfelület tetején egy tálca látható. Ezen tálca segítségével lépkedhet az oldalak között. Lásd 
az alábbi táblázatot és magyarázatot:

Elem Név Funkció
1. Valós idejű kép A Valós idejű kép lap megnyitása.

2. Idővonal Az Idővonal lap megnyitása.

3. Felvétellista A Felvétellista lap megnyitása.

4. Napló A Napló lap megnyitása.

5. Értesítések Értesítések, például rendszerüzenetek, figyelmeztetések stb. megtekintése.

6. Zárolás
Erre az elemre kattintva az aktuálisan párosított Synology NAS kiszolgálóhoz 
zárolhatja a VisualStation készüléket, ezzel megakadályozva, hogy más NAS 
kiszolgálók csatlakozzanak hozzá.

7. Opciók

Ebben a menüben a következők találhatóak:
1. Információk: Rendszerinformációk megtekintése: modellnév, sorozatszám, IP-

cím, ventilátor állapota, hozzárendelt kiszolgáló adatai.
2. Hálózat: Készülék neve és hálózati konfiguráció szerkesztése.
3. Firmware: Firmware-frissítés elvégzése.
4. Leállítás: A VisualStation leállítása.



Ez a fejezet a Synology VisualStation készülék fő funkcióinak használatát írja le, amelyek a következők: kamerák 
élőképének figyelése a Valós idejű kép funkcióval, felvételek lejátszása az idővonal segítségével, a rögzített 
fájlok és rendszernaplók kezelése a Kezelés révén, a rendszerinformációk megtekintése és a firmware frissítése 
az Opciók alatt.

Valós idejű kép
A Valós idejű kép oldalon a Synology NAS kiszolgálóhoz csatlakoztatott IP-kamerák által készített valós idejű 
élőképeket tekinthet meg, valamint pillanatfelvételeket rögzíthet, illetve a pásztázás, döntés és nagyítás (PTZ) 
vezérlők segítségével beállíthatja a kamerák képét. A videókat különböző elrendezésekben jelenítheti meg, 
valamint egyedi megfigyelési igényeinek megfelelően testre is szabhatja őket.

Elem Név Funkció

1. Valós idejű kép 
elrendezése

Az IP-kamerák által készített videók valós idejű megtekintése. További 
információkat az alábbi „Valós idejű kép elrendezése” szakaszban talál.

2. Vezérlőpanel A kamerák által készített kép beállítása a PTZ vezérlés, a nagyítás és a hangerő 
megadásával. További információkat az alábbi „Vezérlőpanel” szakaszban talál.

3. Elrendezések panel
Az élőkép elrendezésének módosítása, illetve az elrendezéssel kapcsolatos 
funkciók engedélyezése/letiltása. További információkat az alábbi „Elrendezés 
konfigurálása” szakaszban talál.

4. Járőrözés panel A járőrözési beállítások megadása. További információkat az alábbi „Járőrözés 
vezérlése” szakaszban talál.

5. Eszközkimenetekhez 
tartozó panelek

A digitális kimenet, illetve az audio kimenet aktiválása/kikapcsolása. További 
információkat az alábbi „Eszközkimenetekkel kapcsolatos funkciók” szakaszban 
talál.

Valós idejű kép elrendezése
Itt láthatóak az IP-kamerák által készített videók. A kamerák által készített videók elrendezését a Surveillance 
Station alkalmazásban állíthatja be. További információkat az alább olvasható „A Valós idejű kép elrendezésének 
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 7 3. fejezet: A VisualStation használata

testreszabása” szakaszban, a 4. oldalon talál.

A kamera videójának kiválasztásához kattintson rá a képre. A kamerakép kiválasztását követően a bal oldali 
panelen elhelyezkedő vezérlők segítségével módosíthatja a megtekintési beállításokat. Az aktuálisan kiválasztott 
kameraképet sárga keret jelzi. 

A kameraképeket dupla lattintással nagyíthatja ki. Ismételt dupla kattintással visszaáll a normál nézet.

Ha a kurzort a kamerakép bal alsó sarkába viszi, megjelennek a pillanatfelvétel készítésére, valamint a 
szüneteltetésre/folytatásra szolgáló gombok, illetve a kamera által támogatott egyéb funkciók gombjai. További 
tudnivalókért tekintse át a Surveillance Station súgóját.

Elem Név Funkció

1. Pillanatfelvétel
Álló pillanatfelvétel rögzítése a kiválasztott kamera által készített videóról. A 
pillanatfelvétel mentéséhez USB-meghajtót kell csatlakoztatnia a VisualStation 
készülékhez.

2. Szünet/Folytatás A kiválasztott kamerakép szüneteltetése vagy folytatása.

Vezérlőpanel
Ez a szakasz a vezérlőpanel használatát ismerteti, melyen a Valós idejű kép oldalon megjelenő kameraképeket 
működtetheti.

Elem Név Funkció

1. PTZ vezérlés

A PTZ vezérlést (pásztázás, döntés és nagyítás) támogató kamerák szögének és 
nagyításának beállítása. Ezek a vezérlők szürkén jelennek meg, amennyiben a 
kiválasztott kamera nem támogatja a PTZ vezérlést.

A nyílgombok az aktuálisan kiválasztott kamera szögét módosítják.

A kezdőpozíció gombot megnyomva a kiválasztott kamera visszatér 
alapértelmezett helyzetébe.

A plusz és mínusz gombok a kiválasztott kamera optikai nagyítását módosítják.

2. Digitális nagyítás Húzza a csúszkát a kiválasztott kamerakép digitális nagyításának beállításához. 
Pásztázáshoz kattintson a képre, tartsa nyomva a gombot, és húzza el a képet.
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Elem Név Funkció

3. Hangerő
Húzza a csúszkát a kiválasztott kamera audiokimenetének hangerejének 
módosításához. Ez a csúszka szürkén jelenik meg, amennyiben a kiválasztott 
kamerán nincs audiokimenet.

Elrendezés konfigurálása
Ezen a panelen az elrendezés beállításait adhatja meg. A VisualStation valós idejű képének elrendezésének 
Surveillance Station alkalmazásból történő beállításához tekintse át a következőt: „A Valós idejű kép 
elrendezésének testreszabása”, 4. oldal.

Elem Név Funkció

1. Elrendezések A VisualStation készülék elrendezéseinek létrehozása, eltávolítása és kezelése. 
Az alapértelmezett elrendezés nem törölhető.

2. Elrendezés kapcsoló Egy létező elrendezési beállítás kiválasztása.

3. Információk Az egyes kameraképek leírásának megjelenítése.

4. Méretarány A kameraképek rögzített méretaránnyal történő megtekintése.

5. Teljes képernyő A kameraképek teljes képernyős megjelenítése. A teljes képernyős módból jobb 
kattintással léphet ki.

Járőrözés vezérlése
A panelen található legördülő menüből járőrözéseket vagy előzetesen beállított helyzeteket választhat ki. További 
részletekért tekintse át a Surveillance Station súgóját.

Eszközkimenetekkel kapcsolatos funkciók
Ezen a panelen a digitális kimenethez és az audiokimenethez tartozó funkciókat kapcsolhatja be/ki. További 
részletekért tekintse át a Surveillance Station súgóját.
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Idővonal
Az Idővonal oldalon az IP-kamerák által rögzített és a Synology NAS kiszolgálón tárolt felvételeket játszhatja le. 
A felvételeket a kamera vagy a dátum alapján szűrheti. A különböző időpontban vagy különböző kamerák által 
felvett videókat ráadásul egyszerre is megtekintheti, így egyszerűen összehasonlíthatja a felvételeket.

Elem Név Funkció

1. Felvételmegjelenítő Itt jelennek meg az IP-kamerák által felvett videók. Lásd az alábbi 
„Felvételmegjelenítő” szakaszt.

2. Idővonal Felvételek keresése a rögzítés időpontja alapján. Lásd az alábbi „Idővonal” 
szakaszt.

3. Kamera panel Adott kamerák által rögzített felvételek lejátszása. Lásd az alábbi „Kamera panel” 
szakaszt.

4. Vezérlőpanel A felvételek lejátszását szabályozó vezérlők, például lejátszás, szünet, digitális 
nagyítás stb. Lásd az alábbi „Vezérlőpanel” szakaszt.

5. Tevékenység panel Szinkronizált üzemmód engedélyezése, illetve méretarány rögzítése. Lásd az 
alábbi „Tevékenység panel” szakaszt.

Felvételmegjelenítő
Az IP-kamerák által rögzített felvételek jeleníthetők meg ezen a részen. 

A kamera videójának kiválasztásához kattintson rá a képre. A kamerakép kiválasztását követően a bal oldalon 
elhelyezkedő vezérlők segítségével módosíthatja a megtekintési beállításokat. Az aktuálisan kiválasztott 
kameraképet sárga keret jelzi. 

A kameraképeket dupla lattintással nagyíthatja ki. Ismételt dupla kattintással visszaáll a normál elrendezés.

Ha a kurzort a kamerakép bal alsó sarkába viszi, megjelennek a pillanatfelvétel készítésére, valamint keresésre 
és letöltésre szolgáló gombok.
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Elem Név Funkció

1. Pillanatfelvétel
Álló pillanatfelvétel rögzítése a kiválasztott kamera által készített videóról. A 
pillanatfelvétel mentéséhez USB-meghajtót kell csatlakoztatnia a VisualStation 
készülékhez.

2. Keresés

Adott időben készített felvétel keresése. Miután rákattintott a Keresés gombra, 
megadhatja az időpontot, a VisualStation pedig elkezdi a bevitt időpont után 
készült felvételek lejátszását.

Példa: rákattint a Keresés gombra, és megadja a 07:00:00 időpontot, ám a 
legkorábbi felvétel 07:15:00-kor készült. Ebben az esetben a 07:15:00 után 
készített felvételek lejátszása kezdődik meg.

3. Letöltés
Az aktuálisan megtekintett felvétel másolatának mentése USB-meghajtóra. A 
felvétel fájljainak mentéséhez először csatlakoztasson egy USB-meghajtót a 
VisualStation készülékhez.

Idővonal
Az idővonalon azok az időpontok jelennek meg, amikor a készülék felvételeket rögzített, így Ön egyszerűen 
megtalálja az adott időben készült felvételeket. A két oszlop közül a bal oldaliban az összes kamerakép, a jobb 
oldaliban pedig az aktuálisan kiválasztott kamerakép látható.

Az idővonal egyik időpontjára kattintva elindítja a kiválasztott időpont után rögzített felvételek lejátszását. Ha 
például az A kamerát választja ki, majd rákattint a 08:00:00 időpontra, ám az első felvétel rögzítése 08:34:00-kor 
történt, akkor a készülék a 08:34:00 után rögzített felvételek lejátszását kezdi meg.

Kamera panel
Ez a panel a kamerák kiválasztására szolgál. A kiválasztott kamerákkal készített felvételek lejátszhatók. Az 
Idővonal oldalon csak akkor tud felvételeket lejátszani, ha előtte kiválasztott legalább egy kamerát.

Elem Név Funkció

1. Kiszolgáló Válasszon ki egy TKR-struktúrához tartozó kiszolgálót az adott kiszolgálóhoz 
tartozó kameraképek megjelenítéséhez.

2. Kamera

Válassza ezt az opciót, amennyiben adott kamerák által rögzített felvételeket 
kíván lejátszani. Legfeljebb négy kamerát jelölhet ki. Az egyes legördülő menük a 
felvételmegjelenítő elrendezésében és idővonalában található egyes helyeknek 
felelnek meg.
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Vezérlőpanel
Ez a panel a kiválasztott kameraképek lejátszásának vezérlésére szolgál.

Elem Név Funkció

1. Naptár Válassza ezt az opciót, amennyiben adott dátumon rögzített felvételeket kíván 
lejátszani. A felvételeket tartalmazó dátumok kékkel jelennek meg.

2. Lejátszás, Gyors előre, 
Tovább

Ezekkel a gombokkal a felvételek lejátszását vezérelheti. Az ide tartozó funkciók: 
lejátszás/szünet, gyors előre/lassítás, következő/előző és következő képkocka/
előző képkocka.

3. Digitális nagyítás Húzza a csúszkát a kiválasztott kamerakép digitális nagyításának beállításához. 
Pásztázáshoz kattintson a képre, tartsa nyomva a gombot, és húzza el a képet.

4. Hangerő Húzza a csúszkát a kiválasztott kamera hangerejének beállításához. Ez a csúszka 
szürkén jelenik meg, amennyiben a kiválasztott kamerán nincs audiokimenet.

Tevékenység panel
Ezek a vezérlők számos különböző tevékenység megvalósítására szolgálnak.

Elem Név Funkció

1. Szinkronizált üzemmód

Kattintson erre a gombra a Szinkronizált üzemmód engedélyezés/letiltásához.

Szinkronizált üzemmódban az azonos időpontban készült felvételeket egyszerre 
játssza le a rendszer. Ha például a 07:15:00 lehetőséget adja meg, a rendszer 
elkezdi egy időben lejátszani a kamerák által 07:15:00 időpontban rögzített 
felvételeket.

A Szinkronizált üzemmód kikapcsolása esetén a kiválasztott kamerák által 
különböző időpontokban rögzített felvételeket játszhatja le és hasonlíthatja össze. 
Például egyszerre játszhatja le az A kamera által 07:15:00-kor rögzített és a B 
kamera által 03:45:00-kor rögzített felvételt.

2. Méretarány rögzítése Az egyes kameraképek méretarányának rögzítésére szolgál.
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Felvétellista
A Felvétellista oldalon megtekintheti az IP-kamerák által rögzített felvételek listáját. A rögzített fájlokat 
lejátszhatja, letöltheti USB-eszközre, illetve zárolhatja, mellyel biztosítja, hogy a fontos felvételeket véletlenül le 
ne töröljék.

A felvételeket a rendszer a VisualStation készülékhez párosított Synology NAS kiszolgálóra menti. A felvételeket 
szűrheti kamera, felvételi mód, kezdési idő, fájlméret vagy videoformátum szerint. A jobb felső sarokban látható 
szűrő ikonnal ellátott gombra, valamint a kiszolgáló nevére ( ) kattintva, majd a szűrési 
feltételeket megadva határozhatja meg, hogy mely felvételeket jelenítse meg a rendszer.

Felvételek letöltése

Biztonsági mentés elvégzése, illetve a felvételek más eszközön történő megtekintése érdekében letöltheti a 
felvételeket. Felvételek letöltéséhez tegye a következőket:
1 Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy USB-meghajtó csatlakoztatható. Egynél több USB-meghajtó csatlakoztatása 
esetén a letöltött elemeket az először csatlakoztatott USB-meghajtóra menti a rendszer.

2 Válassza ki a letölteni kívánt felvételt.
3 Kattintson a Letöltés gombra.

Felvételek zárolása

A fontos felvételeket zárolhatja, ezzel biztosítja, hogy azokat véletlenül le ne törölje a rendszer a régi fájlok 
eltávolításakor. Felvételek zárolásához tegye a következőket:
1 Válassza ki a zárolni kívánt felvételt.
2 Lépjen a Zárolás > Kijelöltek zárolása menüpontra.
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Napló
A Napló oldalon a rendszerrel és a kamera állapotával kapcsolatos információkat , például hibákat, 
figyelmeztetéseket és egyéb üzeneteket tekinthet meg.

A Napló oldalon megjelenített információkat tovább finomíthatja, ha a jobb felső sarokban található, szűrő ikonnal 
ellátott gombra és a kiszolgáló nevére ( ) kattint, majd megadja a szűrési feltételeket (pl. 
felvétel típusa, kapcsolódó kamera vagy időpont).

Naplók letöltése

A naplóban található információkat letöltheti egy USB-meghajtóra, ha például biztonsági mentést kíván végezni. 
Naplók letöltéséhez tegye a következőket:
1 Csatlakoztasson egy USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.

Megjegyzés: Egyszerre csak egy USB-meghajtó csatlakoztatható. Egynél több USB-meghajtó csatlakoztatása 
esetén a letöltött elemeket az először csatlakoztatott USB-meghajtóra menti a rendszer.

2 Kattintson a Letöltés feliratú gombra.
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Opciók
A tálcán látható fogaskerék ikonra (lásd az alábbi ábrát) kattintva megnyílik az Opciók menü, melyben elérhet az 
eszközinformációkat, a hálózati beállításokat, a firmware frissítését és a leállítás funkciót.

Információk
Az Információk lapon a VisualStation készülékre vonatkozó eszközinformációk tekinthetők meg, többek között 
a modellnév, a sorozatszám, az IP-cím, a hőmérsékleti állapot, valamint a párosított Synology NAS kiszolgáló 
készülékneve és IP-címe. 

A Hőmérsékleti állapot a következőképp jelenik meg:

Elem Fényjelzés Állapot

Hőmérsékleti állapot

Zöld Normál

Piros

Túlmelegedés esetén a VisualStation ÁLLAPOTJELZŐ LED 
jelzőfénye narancssárgán villog.

Megjegyzés: A VisualStation készülék automatikusan leáll, 
amennyiben hőmérséklete eléri a 70 °C-ot (158 °F).

Hálózat
Ezen az oldalon a VisualStation készülék neve és hálózati konfigurációja tekinthető meg és módosítható.

Firmware
Ezen az oldalon a VisualStation készülék firmware-jét frissítheti. A firmware frissítéséhez tegye a következőket:
1 A legújabb firmware a következő címről tölthető le: www.synology.com.
2 Másolja egy USB-meghajtóra a firmware fájlját.
3 Csatlakoztassa az USB-meghajtót a VisualStation készülékhez.
4 Nyissa meg az Opciók menüt (fogaskerék ikon).
5 Válassza a Firmware menüpontot.
6 Kattintson a Keresés gombra. A rendszernek automatikusan fel kell ismernie az USB-meghajtóra helyezett 

legújabb firmware fájlját.
7 Az indításhoz kattintson a Frissít lehetőségre.

A firmware frissítésének befejeződését követően a VisualStation automatikusan leáll, majd újraindul.

Leállítás
Ez az opció a VisualStation leállítására szolgál. Amennyiben ez a gomb nem érhető el, a VisualStation készülék 
az elülső panelen található tápkapcsoló gomb segítségével állítható le.

www.synology.com/support/support_form.php


Ebben a fejezetben a Synology VisualStation készülék használata közben gyakran előforduló problémák 
megoldását írjuk le.

Miért nem tudom párosítani VisualStation készülékemet Synology NAS 
kiszolgálómmal?
A kezelés leegyszerűsítése és a biztonság növelése érdekében a VisualStation készülék egy adott Synology 
NAS kiszolgálóhoz „zárolható”, ami megakadályozza a többi Synology NAS kiszolgálóval történő párosítást. 
Amennyiben szeretné új Synology NAS kiszolgálóval párosítani VisualStation készülékét, oldja fel annak 
zárolását.

A VisualStation zárolási állapotának ellenőrzéséhez keresse meg az elülső panelen található zárolási LED 
jelzőfényt, majd tekintse át az alábbi táblázatot:

Elem Fényjelzés Állapot

Zárolási LED jelzőfény
Ki Zárolás feloldása

Zöld Zárolva

A VisualStation zárolása vagy zárolásának feloldása

A VisualStation készülék zárolásához vagy zárolásának feloldásához kattintson a tálcán található zárolás 
gombra. Majd válassza a Zárolj opciót, és kattintson az OK gombra a mentéshez.

Miért nem észlelhető a VisualStation a helyi hálózatomon?
Hálózati problémák felmerülése esetén próbálkozzon az alábbiakkal:

• Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a hálózati router. Amennyiben nem tudja, hogyan kell módosítani 
a hálózati eszközök (pl. DSL- vagy kábeles router) beállításait, forduljon közvetlenül azok gyártójához. 
Amennyiben az internetszolgáltatótól kapott készülékeket használ, forduljon a szolgáltatóhoz.

• Kapcsolja ki vagy húzza ki az összes hálózati eszközt. Ellenőrizze, hogy a modemek vagy routerek összes 
lámpája kialudt-e. Várjon egy egész percet, majd kapcsolja vissza az eszközöket. Bizonyos VOIP-modemek 
elemről működnek. Ne felejtse el kivenni az elemeket, mivel a modem csak így kapcsol ki teljesen.

• Állítsa vissza a VisualStation készülék alapértelmezett beállításait. Az alapértelmezett beállítások 
visszaállításához nyomja meg és a sípoló hang megszólalásáig tartsa lenyomva a készülék hátsó panelén 
található Visszaállítás gombot.

• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot úgy, hogy a hálózat egy másik számítógépével is megpróbál csatlakozni a 
Surveillance Station alkalmazáshoz. Amennyiben nem tud csatlakozni a Surveillance Station alkalmazáshoz, 
ellenőrizze a Synology NAS kiszolgáló beállításait.

• Frissítse a hálózati eszközök (ideértve a routereket és modemeket) firmware-jét és illesztőprogramját. Ennek 
részleteiért forduljon az eszközök gyártójához.

• Amennyiben a hálózatban több kapcsoló vagy router található, próbálja meg izolálni a problémát: 
csatlakoztassa a VisualStation készüléket és a Synology NAS kiszolgálót ugyanahhoz a kapcsolóhoz, majd 
csatlakoztassa őket egy ettől eltérő hálózathoz.

Miért jelennek meg a következő figyelmeztető üzenetek: „Nincs hozzárendelve”, 
„Letiltva” vagy „Csatlakozás megszakítva”?
Az egyes üzenetek magyarázatát az alábbi táblázatban találja.

Üzenet Magyarázat

Nincs hozzárendelve
A VisualStation nincs Synology NAS kiszolgálóhoz párosítva. A VisualStation párosítására 
vonatkozó utasításokat a VisualStation készülékhez kapott Gyors telepítési útmutatóban, illetve 
a Surveillance Station súgójában talál.

Hibaelhárítás 4

 15 

Fejezet
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Üzenet Magyarázat

Letiltva
A VisualStation párosítása megtörtént, a készüléket azonban a Surveillance Station 
alkalmazásban letiltották. A VisualStation engedélyezéséhez nyissa meg a Surveillance Station 
alkalmazást, lépjen a VisualStation menübe, majd kattintson az Engedélyez lehetőségre.

Csatlakozás megszakítva A VisualStation nem csatlakozik a hálózathoz. Ellenőrizze az összes csatlakozást.

Miért alacsony a kamerákról érkező videó képkockasebessége?
Amennyiben a Valós idejű kép oldalon megjelenő kameraképek képkockasebessége alacsonyabb a 
megszokottnál, próbálja ki az alábbi megoldásokat.

• Ellenőrizze a hálózati eszközök, például routerek és kapcsolók sávszélességét. Lehetséges, hogy a 
kameraképek kezeléséhez elegendő hálózati sávszélesség eléréséhez fejlesztenie kell eszközeit.

• Állítsa alacsonyabbra a kameraképek felbontását. A kamerák felbontásának módosításához tegye a 
következőket: 

1 Nyissa meg a Surveillance Station oldalát.

2 Lépjen az IP-kamera menübe.

3 Válasszon egy kamerát a listából.

4 Kattintson a Szerkesztés gombra.

5 Lépjen a Kamerabeállítások oldal Videó lapjára.

Miért nem tudok pillanatfelvételeket menteni vagy felvételeket letölteni?
A pillanatfelvételek, felvételek és rendszernaplók mentése USB-meghajtóra történik. A fenti fájlok mentéséhez 
USB-meghajtót kell csatlakoztatnia VisualStation készülékéhez.



 

 

SYNOLOGY, INC.  
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS 

FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: EZ A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („EULA”) EGY TÖRVÉNYES 
MEGÁLLAPODÁS ÖN (MAGÁNSZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A SYNOLOGY, INC. („SYNOLOGY”) KÖZÖTT AZ ÖN 
Á LTAL MEGVÁ SÁ ROLT SYNOLOGY TERMÉKRE (A „TERMÉK”) TELEPÍTETT, A WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL 
TÖ RVÉ NYESEN LETÖ LTÖ TT VAGY A SYNOLOGY Á LTAL BIZTOSÍTOTT EGYÉ B CSATORNA FELHASZNÁ LÁ SÁ VAL 
BESZERZETT SYNOLOGY SZOFTVERRE VONATKOZÓAN („SZOFTVER”). 

A SZOFTVERT TARTALMAZÓ  TERMÉ KEK HASZNÁ LATÁ VAL, A SZOFTVER TERMÉ KEKRE VAGY TERMÉ KEKHEZ 
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖ ZÖ KRE VALÓ  TELEPÍTÉ SÉ VEL Ö N ELFOGADJA A JELEN EULA DOKUMENTUMBAN LEÍRT 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET.  AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL JELEN EULA FELTÉ TELEIT, NE HASZNÁ LJA A 
SZOFTVERT TARTALMAZÓ  TERMÉ KEKET, É S NE TÖ LTSE LE A SZOFTVERT A WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL 
VAGY BÁ RMELY EGYÉ B, A SYNOLOGY Á LTAL BIZTOSÍTOTT CSATORNÁ RÓ L.  EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ  
VONATKOZÓ  VISSZAVÉ TELI SZABÁ LYZATÁ VAL Ö SSZHANGBAN VISSZATÉ RÍTÉ S CÉ LJÁ BÓ L VISSZAJUTTATHATJA A 
TERMÉ KET AZ AZT É RTÉ KESÍTÕ  VISZONTELADÓ HOZ. 

1. szakasz Korlátozott szoftverlicenc. A jelen EULA 
feltételei és rendelkezései alapján a Synology korlátozott, 
nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licencet 
biztosít az Ö n számára, melyet a Termékre vagy a 
Termékhez csatlakoztatott készülékre feltöltött Szoftver 
egy példányának a feltelepítésére, futtatására vagy 
használatára vehet igénybe, kizárólag a Termék jogos 
használatának keretében. 

2. szakasz Dokumentáció . A Szoftverhez tartozó minden 
dokumentációról ésszerű számú másolatot készíthet, 
feltéve, hogy e másolatok kizárólag belső célokra 
készülnek, és nem kerülnek újbóli kiadásra, illetve 
átadásra (nyomtatott vagy elektronikus formában) 
semmilyen harmadik fél részére. 

3. szakasz Biztonsági mentés. A Szoftverről ésszerű 
számú másolatot készíthet kizárólag biztonsági mentés, 
illetve archiválás céljából. 

4. szakasz Frissítések. Bármely Synology által kapott, 
vagy a Synology oldaláról (www.synology.com) 
(„Weboldal”) letöltött vagy a Synology által biztosított 
bármely egyéb csatornán beszerzett szoftverre, melyet az 
eredeti szoftverrel frissít vagy egészít ki, a jelen EULA 
rendelkezései vonatkoznak, hacsak ezen frissítésekhez 
vagy kiegészítésekhez nem tartozik külön licenc, amely 
esetben ezekre külön feltételek vonatkoznak. 

5. szakasz A licencre vonatkozó korlátozások. Az 1., 2. 
és 3. szakaszban meghatározott licenc kizárólag arra a 
mennyiségre vonatkozik, amit Ö n rendelt meg és fizetett ki 
a termékért, és kimondja az Ön teljes körű jogait a 
Szoftverre vonatkozóan.  A Synology minden, a jelen 
EULA-ban Ö nnek nem biztosított jogot magának tart 
fenn.  Az előzők korlátozása nélkül Ön nem adhat a 
következőkre engedélyt harmadik félnek: (a) a Szoftver 
használata bármely más, a Termékhez nem kapcsolódó 
célra; (b) a Szoftver licencelése, értékesítése, bérbe adása, 
elidegenítése, engedményezése vagy bármilyen átadása; 
(c) visszafejtés, visszafordítás, részekre bontás, illetve a 
Szoftver forráskódjának vagy a Szoftverhez kötődő 
bármiféle üzleti titok megismerése felé tett bármiféle 
kísérlet, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a 
tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten 
lehetővé teszik; (d) származékos termék előállítása a 
Szoftverből átdolgozás, módosítás, átalakítás, 
megváltoztatás útján; (e) a Terméken vagy a Szoftveren 
található, a szerzői jogokra vagy más tulajdonjogokra 
vonatkozó jelzések eltávolítása, módosítása vagy 
felismerhetetlenné tétele; valamint (f) a Synology által a 
Termék vagy a Szoftver komponenseihez, funkcióihoz 
vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozására 
használt módszerek megkerülése, illetve a 
megkerülésükre tett bármilyen kísérlet.   Az 5. szakasz 
korlátozásainak figyelembe vételével azonban Ö nnek 
jogában áll harmadik feleknek kereskedelmi célból a 
Synology NAS szerveren hosztolt bármely szolgáltatást 
biztosítani. 

6. szakasz Nyílt forráskód. A Szoftver tartalmazhat 
Synology licenccel rendelkező komponenseket a GNU 
általános nyilvános licencszerződés („GPL-komponensek”) 
értelmében, amely jelenleg 
a http://www.gnu.org/licenses/gpl.html helyen érhető 
el.  A GPL feltételei kizárólag a GPL-komponensekkel 
kapcsolatban érvényesek; amennyiben a jelen EULA 
ellentmondásban áll a GPL követelményeivel a 
GPL-komponensek használatát illetően, úgy Ön elfogadja, 
hogy ezen komponensek használatát illetően a GPL 
előírásai a mérvadók. 

7. szakasz Ellenőrzés. A Synology fenntartja a jogot jelen 
EULA rendelkezések betartásának ellenőrzése felett. Ön 
beleegyezik abba, hogy e célból a Synology hozzáférési 
joggal rendelkezzen az Ö n létesítményeihez, 
berendezéseihez, nyilvántartásaihoz, feljegyzéseihez és 
dokumentumaihoz, illetve hogy az ilyen ellenőrzés 
lehetővé tétele érdekében az ésszerűség határán belül 
együttműködik a Synology vállalattal vagy a Synology 
felhatalmazott képviselőjével. 

8. szakasz Tulajdonjog. A Szoftver a Synology és 
licencadóinak értékes tulajdonát képezi, melyet szerzői 
jogi és egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és 
megállapodások védenek. A Szoftverre vonatkozó minden 
jog, jogcím, érdek a Synology és licencadói tulajdonát 
képezi, nem kizárólagos jelleggel beleértve a szerzői jogot 
és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.  

9. szakasz Korlátozott jótállás. A Synology korlátozott 
jótállást vállal arra vonatkozóan, hogy a Szoftver 
alapvetően a helyi törvényekben megszabott időtartamig 
meg fog felelni a Synology által közzétett esetleges 
specifikációknak vagy a weboldalon elérhetővé tett 
adatoknak. A Synology, saját belátása szerint, meg fogja 
tenni az üzletileg ésszerű erőfeszítéseket annak 
érdekében, hogy ha a Szoftver valamiben nem felel meg a 
fentieknek, azt kijavítsa, illetve minden olyan Szoftvert 
kicseréljen, amely a fenti garanciának nem felel meg, 
feltéve, hogy a meg nem felelésről Ön a Synologyt a 
jótállási időn belül írásban értesíti. A fenti garancia nem 
érvényes, ha a Szoftver meg nem felelése a következők 
valamelyikéből ered: (w) a jelen EULA feltételeinek meg 
nem felelő használat, másolás, továbbadás vagy átadás; 
(x) a Szoftver bármely olyan testreszabása, módosítása 
vagy más átalakítása, amelyet nem a Synology végzett; 
(y) a Szoftver kombinációja olyan termékkel, 
szolgáltatással vagy más termékkel, amely nem a 
Synologytól származik; valamint (z) ha Ö n nem tartja be a 
jelen EULA előírásait. 

10. szakasz Támogatás. A 9. szakaszban meghatározott 
ideig a Synology vállalja támogatás biztosítását.  Az 
érvényes idő letelte után a Synology írásos kérelem 
alapján biztosíthat támogatást a Szoftverhez. 

11. szakasz Felelősség kizárása. AZ ELŐZŐEKBEN 
LEÍRT ESETEK KIVÉ TELÉ VEL A SZOFTVERT 
HASZNÁ LATRA KÉ SZ Á LLAPOTBAN BIZTOSÍTJUK, 

http://www.synology.com/
http://www.synology.com/
http://www.synology.com/
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html


 

 

ANNAK MINDEN HIBÁ JÁ VAL. A SYNOLOGY É S 
FORGALMAZÓ I EZENNEL A SZOFTVERREL 
KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉ B, TÖ RVÉ NYI VAGY 
MÁS SZABÁLYOZÁSBÓL EREDŐ, KIFEJEZETT, 
VÉ LELMEZETT VAGY JOGSZABÁ LYON ALAPULÓ  
GARANCIÁ T ELHÁ RÍT, BELEÉ RTVE, DE NEM 
KIZÁ RÓ LAG, A VÉ LELMEZETT FORGALMAZHATÓ SÁ GI 
GARANCIÁ T, VALAMINT AZ ADOTT CÉ LRA VAGY 
MŰVELETRE VALÓ, JOGSZERŰSÉGEN VAGY 
JOGSÉ RTÉ S KIZÁ RÁ SÁ N ALAPULÓ  
FELHASZNÁLHATÓSÁGOT. AZ ELŐZŐEK 
FENNTARTÁ SÁ VAL A SYNOLOGY NEM GARANTÁ LJA, 
HOGY A SZOFTVER HASZNÁ LATA SORÁ N NEM 
LÉ PNEK FEL RENDSZERHIBÁ K, HIBÁ K, VÍRUSOK 
VAGY MÁ S MEGHIBÁ SODÁ SOK.   

12. szakasz Bizonyos károkra vonatkozó jogi 
nyilatkozat. A SYNOLOGY É S LICENCTULAJDONOSAI 
SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ 
SEMMILYEN ESETLEGES, KÖ ZVETLEN, KÜ LÖ NLEGES, 
SZABÁ LYSÉ RTÉ SI É S EGYÉ B HASONLÓ  ELJÁ RÁ SBÓ L 
EREDŐ, KÖVETKEZMÉ NYES VAGY MÁ S HASONLÓ , 
ILLETVE EGYÉ B KÁ RÉ RT (BELEÉ RTVE EBBE TÖ BBEK 
KÖ ZÖ TT, DE NEM KIZÁ RÓ LAG AZ ADATOK, 
INFORMÁ CIÓ K, BEVÉ TELEK, NYERESÉ G VAGY 
Ü ZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉ SÉ T), AMELY A 
SZOFTVER HASZNÁ LATÁ BÓ L VAGY 
HASZNÁ LHATATLANSÁ GÁ BÓ L ERED, VAGY AMELY 
MÁ S MÓ DON KAPCSOLÓ DIK A SZOFTVERHEZ VAGY 
A JELEN EULA SZERZŐDÉSHEZ, FÜGGETLENÜL 
ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, 
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE 
A GONDATLANSÁ GOT) VAGY BÁ RMELY MÁ S 
É RVELÉ SEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A 
SYNOLOGYT A KÁ RESEMÉ NY ESETLEGES 
BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK. 

13. szakasz Felelősségkorlátozás. A SYNOLOGY É S 
BESZÁ LLÍTÓ I A SZOFTVER HASZNÁ LATÁ HOZ VAGY 
HASZNÁ LHATATLANSÁ GÁ HOZ KAPCSOLÓ DÓ  VAGY 
ABBÓL EREDŐ, A JELEN EULA DOKUMENTUMMAL 
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS 
FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÖN ÁLTAL A 
TERMÉ KÉ RT FIZETETT Ö SSZEG JELENTI, 
FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS 
ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, 
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE 
A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG 
ELVÉ N VAGY BÁ RMELY MÁ S ELVEN ALAPUL-E. A fenti 
garanciaelhárítási nyilatkozat, a bizonyos károkra 
vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és 
a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a 
vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető 
legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok 
jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik 
lehetővé a vélelmezett garanciák elhárítását, illetve a 
bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítását vagy 
korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen EULA 
szerződésre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az 
általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és 
korlátozások Ö nre nem vonatkoznak. 

14. szakasz Exportkorlátozások. Ö n tudomásul veszi, 
hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek 
hatálya alá esik. Ö n beleegyezik abba, hogy a Szoftverre 
vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA 
exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását. 

15. szakasz Megszűnés. Ha Ö n nem tartja be az EULA 
szerződési feltételeit, a Synology más jogok sérelme nélkül 
felmondhatja a szerződést. Ebben az esetben Önnek fel 

kell hagynia a Szoftver használatával, és a Szoftver, 
valamint minden komponensének minden másolatát meg 
kell semmisítenie. 

16. szakasz Á truházás. A jelen EULA értelmében jogait 
nem ruházhatja át és nem engedményezheti harmadik fél 
részére, kivéve a Termékre előtelepített Szoftverek 
vonatkozásában. Az ezen korlátozást sértő bármely 
átadás vagy engedményezés semmis. 

17. szakasz Vonatkozó jog. Amennyiben a helyi 
jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen EULA szerződésre a 
Kínai Népköztársaság (KNK vagy Tajvan) törvényei és 
megkötései vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós 
elvektől függetlenül. 

18. szakasz Viták eldöntése. A jelen EULA szerződésből 
származó vagy ehhez köthető bármely vita, ellentét vagy 
kereset kizárólagos és végleges megoldásáról a Kínai 
Népköztársaság választottbírósági törvényében foglalt 
eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően három semleges döntőbíróból 
álló választottbíróság határoz. Ilyen esetekben a 
választottbíráskodás kizárólag az Ö n és a Synology közti 
vitára korlátozódik. Az egyeztetés vagy annak bármelyik 
része nem vonható össze semmilyen másik eljárással, és 
nem folytatható le széles körben vagy csoportos perben. 
Az egyeztetés helye Tajpej, Tajvan, R.O.C., az egyeztetési 
tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban 
egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven.  A 
választottbírósági ítélet végleges, a felek számára kötelező 
érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon 
érvényesíthető.  Ö n tudomásul veszi, hogy jelen cikkely 
hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő 
rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy 
csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, 
valamint hogy Ö n kifejezetten és tudatosan lemondott 
ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 18. 
szakasz rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita 
kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön 
megoldásra. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen 
mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a 
jelen EULA a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó 
részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye 
esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező 
minden jogának védelmére a megfelelő rendelkezések 
elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen. 

19. szakasz Ü gyvédi díjak. A jelen EULA alapján fennálló 
bármiféle választottbírósági, mediációs vagy más jogi 
eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl 
visszaszerezheti, illetve mentesülhet a költségek és az 
ügyvédi díjak megfizetése alól. 

20. szakasz Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a 
jelen EULA bármely rendelkezését érvénytelennek, 
jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, 
attól az EULA többi része teljes egészében hatályban és 
érvényben marad. 

21. szakasz Teljes megállapodás. A jelen EULA az Ö n 
és a Synology között a Szoftverre és az EULA tárgyára 
vonatkozóan megkötött teljes megállapodást magában 
foglalja, és minden más, előzőleg vagy ezzel egyidejűleg 
kötött, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést 
hatálytalanít. A jelen EULA minden módosítása, 
kiegészítése vagy bármely rendelkezésének 
hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt 
írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.

 

Megjegyzés: Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség 
lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni. 



 

 

SYNOLOGY, INC. 
KORLÁ TOZOTT TERMÉ KGARANCIA 

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC., VALAMINT LEÁ NYVÁ LLALATAI, BELEÉ RTVE A 
SYNOLOGY AMERICAN CORP. ÉS A SYNOLOGY UK LTD. VÁLLALATOT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”) TERMÉKEIRE 
(MEGHATÁ ROZÁ S LENT) VONATKOZIK. A TERMÉ KET TARTALMAZÓ  CSOMAG FELBONTÁ SÁ VAL, ILLETVE A TERMÉ K 
HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN 
GARANCIA RENDELKEZÉ SEIVEL NEM É RT EGYET, NE HASZNÁ LJA A TERMÉ KET. EBBEN AZ ESETBEN A 
VISZONTELADÓ  VONATKOZÓ  VISSZAVÉ TELI SZABÁ LYZATÁ VAL Ö SSZHANGBAN VISSZATÉ RÍTÉ S É RDEKÉ BEN 
VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ. 

1. § Meghatározások.  (a) „Új termék”, közte: (1) „I. 
kategóriás termék” jelenti az RS810+, RS810RP+, RX410 
modellű Synology termékeket, az összes DS/RS NAS 
modellt az XS+/XS kiegészítéssel (kivéve RS3413xs+) a 
13-as vagy újabb sorozatokban, az összes DX/RX bővítő 
egységet 12 meghajtótálcával a 13-as vagy újabb 
sorozatban, valamint az E10G15-F1 eszközt, az ECC RAM 
modulkészletet (4 GB/8 GB/16 GB) és a DDR3 RAM 
modult(4 GB). (2) „II. kategóriás termék” jelenti az 
RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, 
RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, 
RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, 
DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, 
DS509+, DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, 
DX1211, DX510, DX5, VS360HD, VS240HD modellű 
Synology termékeket, a DDR2/DDR3 RAM modult (1 GB/2 
GB), valamint az ECC RAM modult (2 GB). (3) “III. kategóriás 
termék” jelenti a következő követelményeknek megfelelő 
Synology termékmodelleket: az összes DS NAS modellt az 
XS+/XS kiegészítés nélkül, valamint 5 és több 
meghajtótálcával a 12-es sorozatban vagy az után, az 
összes RS NAS modellt az XS+/XS kiegészítés nélkül a 
12-es aorozatban vagy az után, és az összes DX/RX bővítő 
egységet 4 vagy 5 meghajtótálcával a 12-es sorozatban vagy 
az után. (4) “IV. kategóriás termék” jelenti az összes többi 
olyan Synology termékmodellt, amit a vásárló 2008. március 
1. után vásárolt. (5) “V. kategóriás termék” jelenti az összes 
többi olyan Synology termékmodellt, amit a vásárló 2008. 
február 29. előtt vásárolt.  (b) “Felújított termék” jelentése 
minden olyan Synology termék, amelyet felújítottak és 
közvetlenül a Synology Online áruházán keresztül 
értékesítettek, de nem beleértve a hivatalos Synology 
forgalmazók vagy viszonteladók által értékesítetteket. (c) A 
"Vásárló" a Terméket a Synologytól vagy hivatalos Synology 
nagykereskedőtől illetve kiskereskedőtől eredetileg 
megvásárló személyt vagy szervezetet jelenti.  (d) "Online 
áruház" jelentése a Synology vagy a Synology leányvállalata 
által működtetett online áruház. (e) "Termék" jelentése egy 
Ú j termék vagy egy Felújított termék, illetve a Termékbe a 
Synology által beépített minden hardver, valamint az ezeket 
kísérő dokumentáció. (f) A „Szoftver” a Vásárló által 
megvásárolt Termékhez csatolt Synology-szoftvert, a 
Vásárló által a Weboldalról letöltött Szoftvert vagy a 
Synology által a Termékre előre telepített szoftvert jelenti, 
beleértve minden firmware-t, hozzá tartozó kép- és 
hanganyagot, animációt, videókat, szöveget és a szoftverbe 
vagy a Termékbe foglalt kisalkalmazást, illetve az ilyen 
szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket.  (g) A 
„Jótállási idõ” kezdete a Termék megvásárlásának napja, a 
vége pedig (1) az ettõl a dátumtól számított öt év I. 
kategóriás termékek esetén; (2) az ettõl a dátumtól számított 
három év II. vagy III. kategóriás termékek esetén; (3) az ettõl 
a dátumtól számított két év IV. kategóriás termékek esetén; 
illetve (4) az ettõl a dátumtól számított egy év V. kategóriás 
termékek esetén; illetve (5) az ettől a dátumtól számított 90 
nap Felújított Termékek esetében, kivéve azokat, amelyeket 
„ahogy van” vagy „garancia nélkül” értékesítettek az Online 
Áruházban. (h) A „Weboldal” a Synology 
www.synology.com 

2. § Korlátozott garancia és jogorvoslati lehetőségek 

2.1 Korlátozott garancia.  A 2.6 § rendelkezéseinek 
figyelembevételével a Synology garantálja az Ü gyfél 
számára, hogy minden Termék mentes lesz a gyártási 

anyaghibáktól, és (b) a Jótállási Idő alatt normál felhasználás 
esetén alapvetően a Synology által a Termékre vonatkozóan 
közzétett specifikációknak megfelelően fog működni. A 
Synology nem ad garanciát az Online áruházban “meglévő 
állapotában” vagy “garancia nélkül” értékesített Felújított 
termékekre. 

2.2 Kizárólagos jogorvoslat.  Ha az Ü gyfél a Jótállási 
Időn belül a lent megszabott módon értesítést küld arról, 
hogy a 2.1 §-ban biztosított garanciák valamelyikének a 
Termék nem felel meg, úgy a Synology, miután a 
megfelelőség hiányát ellenőrizte, saját döntése alapján: 
(a) az üzletileg indokolt erőfeszítéseket tesz a Termék 
megjavítására, vagy (b) a nem megfelelő Terméket vagy 
alkatrészét a teljes Termék a 2.3 §-ban írtaknak megfelelő 
visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology 
teljes felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 2.1 
§-ban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék 
bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló 
mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. Az Ü gyfél 
indokolt mértékig segíti a Synologyt a Termék nem megfelelő 
voltának megállapításában és annak ellenőrzésében. A 2.1 
§-ban nyújtott garancia nem terjed ki a következőkre: (1) a 
Szoftverre vonatkozó bármiféle garancia; (2) a helyszínen 
történő fizikai beüzemelés vagy elszállítás; (3) látogatás a 
helyszínre; (4) a Synology vagy alvállalkozóként foglalkoztatott 
szervizei normál helyi nyitvatartási idején kívüli munkavégzés 
a javítások elvégzése, illetve a hibás alkatrészek kicserélése 
érdekében, beleértve ebbe a hétvégéket és a szervizek 
zárva tartási idejét is; (5) bármiféle munkavégzés harmadik 
felek berendezéseivel vagy szoftvereivel; (6) az Ü gyfél vagy 
harmadik fél által beszerelt esetleges merevlemezre 
vonatkozó bármiféle garancia; illetve (7) a merevlemezzel 
való kompatibilitásra vonatkozó bármiféle garancia.  

2.3 A Termék visszavétele.  A Synology az Ü gyfél által 
a 2.2 § értelmében visszajuttatott minden Terméket 
visszáruengedély-számmal („RMA”) lát el szállítás előtt; a 
szállítás a Synology mindenkori RMA-eljárásainak 
megfelelően történik. Az Ü gyfél bármely felhatalmazott 
Synology disztribútorral vagy viszonteladóval, illetve a 
Synology ügyfélszolgálatával is felveheti a kapcsolatot az 
RMA beszerzése érdekében; ehhez a vásárlás tényét 
bizonyítania kell, és meg kell adnia a termék sorozatszámát. 
A jelen Garancia értelmében benyújtott garanciális igények 
érvényesítése érdekében az Ü gyfél a 2.3 §-sal összhangban 
köteles a teljes Terméket visszajuttatni a Synologynak. Az 
RMA-szám nélkül visszajuttatott Termékeket, valamint a 
szétszerelt Termékeket (kivéve a Synology utasításai alapján 
szétszerelt Termékeket) a Synology visszautasítja, és azokat 
az Ü gyfél költségére visszajuttatja az Ü gyfélnek. Az 
RMA-számot kapott minden Terméket ugyanabban az 
állapotban kell visszajuttatni a Synology által megadott címre, 
ahogyan azt a Synology megkapta, a szállítás díját előre 
kifizetve, a csomag tartalmának megóvására alkalmas 
csomagolásban, és az RMA-számot a dobozon jól láthatóan 
feltüntetve. A visszajuttatott tételek elveszéséért, biztosításáért 
az Ügyfelet terheli a felelősség egészen addig, amíg a 
Synology megfelelően át nem veszi őket. Az RMA-számot 
kapott Termékeket a megfelelő RMA-szám kibocsátása után 
tizenöt (15) napon belül vissza kell juttatni.  

2.4 Csere a Synology által.  Ha a Synology úgy dönt, 
hogy a jelen a 2.1 §-ban kifejtett Garancia keretében a 
Terméket kicseréli, akkor a Synology a Synology költségén 
és a Synology által megválasztott módon csereterméket küld, 

http://www.synology.com/


 

 

miután a nem megfelelő Termék a 2.3 §-ban írtaknak 
megfelelően visszajuttatásra került, és a Synology igazolta, 
hogy a Termék nem felel meg a garanciának. Egyes 
országokban a Synology a saját belátása szerint 
alkalmazhatja a Synology csere szolgáltatását bizonyos 
termékekre, amelyen keresztül a Synology még az előtt 
leszállít egy csereterméket az ügyfélnek, mielőtt megkapta 
volna az ügyfél által visszaküldött nem megfelelő terméket 
(“Synology csere szolgáltatás”).  

2.5  Támogatás.  A Jótállási Idő során a Synology 
támogatást biztosít az Ü gyfél részére. Az érvényes Jótállási 
Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat 
támogatást a Termékhez.  

2.6 Kivételek.  A fenti garanciák és garanciális 
kötelezettségek nem vonatkoznak azon Termékekre, 
amelyeket (a) a Termék specifikációjában foglaltaknak nem 
megfelelően telepítettek vagy használtak; (b) bárki más, mint 
a Synology vagy megbízottjai javításnak, módosításnak vagy 
változtatásoknak vetettek alá; (c) bármely módon nem 
megfelelően használtak vagy kárt tettek benne; (d) a Termék 
tervezésétől eltérő, nem a Synology által biztosított 
hardverrel vagy szoftverrel használtak együtt; illetve (e) 
amelyek bármely más módon nem felelnek meg a Termék 
specifikációjának, és a meg nem felelés oka a Synology 
érdekkörén és hatáskörén kívül esik. Továbbá, a fenti 
garanciák semmisek, amennyiben (1) az Ü gyfél szétszereli a 
Terméket, kivéve, ha erre a Synology adott engedélyt; (2) az 
Ü gyfél nem végzi el, illetve alkalmazza a számára a 
Synology által nyújtott javításokat, módosításokat, 
kiterjesztéseket, fejlesztéseket vagy más frissítéseket; vagy 
(3) az Ü gyfél bármely harmadik fél által nyújtott javítást, 
módosítást, kiterjesztést, fejlesztést vagy más frissítést 
végez, telepít, alkalmaz vagy használ fel. A 2.1 §-ban 
meghatározott garancia lejár, ha az Ü gyfél a Terméket 
harmadik fél számára eladja vagy átadja. 

2.7 Garanciaelhárítási nyilatkozat.  A SYNOLOGY 
Á LTAL NYÚ JTOTT GARANCIÁ K, GARANCIÁ LIS 
KÖ TELEZETTSÉ GEK ÉS JÓ TÁ LLÁ S, VALAMINT AZ Ü GYFÉ L 
SZÁ MÁ RA A JELEN GARANCIÁ BAN MEGSZABOTT 
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁ RÓ LAGOSAK É S 
HELYETTESÍTENEK A SYNOLOGY Á LTAL VISELT MINDEN 
MÁ S GARANCIÁ T, KÖ TELEZETTSÉ GET É S JÓ TÁ LLÁ ST, 
AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT 
LEMOND A SYNOLOGYVAL SZEMBENI, A TERMÉ KKEL, 
A HOZZÁ TARTOZÓ  DOKUMENTÁCIÓ VAL ÉS SZOFTVERREL 
VAGY A JELEN GARANCIA ALAPJÁ N LESZÁ LLÍTOTT 
MINDEN EGYÉ B Á RUVAL É S SZOLGÁ LTATÁ SSAL 
KAPCSOLATOS, AKÁ R JOGSZABÁ LYON, AKÁ R MÁ S 
ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS 
JOGORVOSLATRÓ L, BELEÉ RTVE EBBE TÖ BBEK 
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ 
ELADHATÓ SÁ GRA VAGY AZ ADOTT CÉ LRA VAGY 
HASZNÁ LATRA VALÓ  ALKALMASSÁ GRA VONATKOZÓ  
VÉ LELMEZETT GARANCIA; (B) A MEGSZOKOTT 
TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A 
FELEK KÖ ZTI KORÁ BBI MEGÁ LLAPODÁ SOKBÓL EREDŐ 
VÉ LELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉ RTÉ SRE 
VONATKOZÓ  KÖVETELÉSEK; (D) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI 
KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL 
ATTÓ L, HOGY A KÖ VETELÉ S GONDATLANSÁ GON, AZ 
OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN 
VAGY MÁ S JOGELVEN ALAPUL-E). A SYNOLOGY NEM 
SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉ KEKEN TÁ ROLT 
VALAMENNYI ADAT AZ ADATVESZTÉ S BÁ RMIFÉ LE 
VESZÉ LYE NÉ LKÜ L MINDIG BIZTONSÁ GBAN VAN, É S A 
SYNOLOGY AZ ERRE VONATKOZÓ  GARANCIÁ T 
KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA. A SYNOLOGY AZT 
JAVASOLJA, HOGY AZ Ü GYFELEK TEGYENEK MEGFELELŐ 
LÉ PÉ SEKET A TERMÉKEN TÁ ROLT ADATOK BIZTONSÁ GI 
MENTÉ SE É RDEKÉ BEN. EGYES 
Á LLAMOK/JOGHATÓ SÁ GOK NEM ENGEDÉ LYEZIK A 
VÉ LELMEZETT GARANCIÁ K KORLÁ TOZÁ SÁ T, ÍGY A 
FENTI KORLÁ TOZÁ S LEHET, HOGY NEM MINDEN 
Ü GYFÉ LRE VONATKOZIK.  

3. § Korlátozott felelősség 

3.1 Vis maior.  Amennyiben a Synology valamely 
ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve ebbe többek 
között, de nem kizárólag az Ü gyfél valamely lépését vagy 
lépésének hiányát) a jelen Garanciának megfelelő 
teljesítésre nem képes vagy csak késedelemmel képes, 
ezért a Synology nem felelős, és a fentiek nem tekinthetők 
úgy, hogy a Synology a jelen Garanciát megszegte. 

3.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása.  
A SYNOLOGY É S BESZÁ LLÍTÓ I SEMMILYEN ESETBEN 
SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, 
KÖ ZVETLEN, KÜ LÖ NLEGES, SZABÁ LYSÉ RTÉSI ÉS EGYÉB 
HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖ VETKEZMÉ NYES 
VAGY MÁ S HASONLÓ , ILLETVE EGYÉ B KÁ RÉ RT 
(BELEÉ RTVE EBBE TÖ BBEK KÖ ZÖ TT, DE NEM 
KIZÁ RÓ LAG AZ ADATOK, INFORMÁ CIÓ K, BEVÉ TELEK, 
NYERESÉ G VAGY Ü ZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉ SÉ T), 
AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY 
SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉ BEN 
NYÚ JTOTT MÁ S Á RUK É S SZOLGÁ LTATÁ SOK 
HASZNÁ LATÁ BÓ L VAGY HASZNÁ LHATATLANSÁ GÁ BÓ L 
ERED, FÜ GGETLENÜ L ATTÓ L, HOGY A KÁ RIGÉ NY 
SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁ SON 
(BELEÉ RTVE A GONDATLANSÁ GOT) VAGY BÁ RMELY 
MÁ S É RVELÉ SEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A 
SYNOLOGYT A KÁ RESEMÉ NY ESETLEGES 
BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK. 

3.3 Korlátozott felelősség.  A SYNOLOGY É S 
BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ 
VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA 
KERETÉ BEN NYÚ JTOTT MÁS Á RUK É S SZOLGÁ LTATÁSOK 
HASZNÁ LATÁ HOZ VAGY HASZNÁ LHATATLANSÁ GÁ HOZ 
KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK 
FELSŐ HATÁRÁT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT 
FIZETETT Ö SSZEG JELENTI, FÜ GGETLENÜ L AZ OKOZOTT 
KÁ R MÉ RTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY 
SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON 
(BELEÉ RTVE A GONDATLANSÁ GOT), AZ OBJEKTÍV 
FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN 
ALAPUL-E. A fenti, bizonyos károkra vonatkozó felelősség 
elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott 
felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok 
által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. 
Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem 
teszik lehetővé bizonyos kárigények elhárítását vagy 
korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Termékre is 
érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott 
mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások egyes 
Ü gyfelekre nem vonatkoznak. 

4. § Egyéb rendelkezések 

4,1  Tulajdonjogok.  A Termékre, valamint a Terméket 
kísérő minden kísérő Szoftverre és dokumentációra a 
Synology és harmadik felek, a Synology beszállítóinak és 
licenctulajdonosainak szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. A 
Synology a Termék szellemi tulajdonjogaira vonatkozó 
minden jogot, jogcímet és érdeket fenntart. A Termékre, a 
kísérő Szoftverre vagy dokumentációra, valamint az e 
Garancia keretében nyújtott más árukra vonatkozó vagy 
azokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdona, illetve 
az ezekre vonatkozó jogcímek egyike sem száll át az 
Ü gyfélre ezen Garancia értelmében. Az Ü gyfél köteles 
(a) betartani a Synology vagy a felhatalmazott Synology 
disztribútor vagy viszonteladó által nyújtott Szoftverre 
vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeit, és (b) 
nem kísérelheti meg a Terméknek vagy bármely 
komponensének vagy a kísérő Szoftvernek a visszafejtését, 
és semmilyen más módon sem kerülheti meg, játszhatja ki 
vagy sértheti meg a Synology szellemi tulajdonjogait.  

4.2 Engedményezés.  Az Ü gyfél a jelen Garancia 
értelmében létező jogait közvetlenül jogszabály alapján vagy 
más úton nem engedményezheti a Synology előzetes 
írásbeli beleegyezése nélkül.  



 

 

4.3 További feltételek nincsenek.  A jelen Garancia 
által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül egyik felet 
sem köti a jelen Garanciának ellentmondó semmilyen, a 
másik fél által megrendelésben, visszajelzésben, elfogadó 
nyilatkozatban, levelezésben vagy más formában kikötött 
feltétel vagy más rendelkezés, s e kötelmet mindkét fél 
kifejezetten elutasítja, hacsak abba mindkét fél kifejezetten, 
írásban bele nem egyezik. Továbbá ha a jelen Garancia 
bármely, a felek által a Termékre vonatkozóan vállalt további 
feltételnek vagy megállapodásnak ellentmond, úgy a jelen 
Garancia élvez elsőbbséget, kivéve, ha a másik 
megállapodás kifejezetten említi a jelen Garancia azon 
paragrafusait, amelyekkel szemben elsőbbséget élvez. 

4.4 Vonatkozó jog.  Amennyiben a helyi jogszabályok 
ezt nem tiltják, a jelen Garanciára az USA Washington 
államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó 
kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Á ruk nemzetközi 
adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as 
egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a 
jelen vonatkozásban nem érvényesek.  

4.5 Viták eldöntése.  Amennyiben az Ü gyfél az 
Amerikai Egyesült Á llamokban tartózkodik, úgy, ha a 
lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen 
Garanciához, a Termékhez vagy a Synology által nyújtott 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Termékre vagy az ön és a 
Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét 
vagy kereset eldöntések kizárólagosan és véglegesen az 
Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes 
üzletszabályzatában meghatározott választottbíróság hatáskörébe 
tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt 
kerül sor, és kizárólag az Ü gyfél és a Synology közti vitára 
korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei 
nem vonhatók össze semelyik másik választottbírósági 
eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében 
folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült 
Á llamokban, Washington államban, King megyében kerül sor 
a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy 
személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére 
elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli 
választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben 
nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az 
indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a 
nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az 
ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden 
döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és 
annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per 
indítható. Az Ü gyfél tudomásul veszi, hogy jelen cikkely 
hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő 
rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy 
csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, 

valamint hogy az Ü gyfél kifejezetten és tudatosan lemondott 
ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 4.5 
paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita 
kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön 
megoldásra. Amennyiben az Ü gyfél nem az Amerikai 
Egyesült Á llamokban tartózkodik, úgy minden vita végleges 
megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a 
Kínai Köztársaság választottbírósági törvényében foglalt 
eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően levezetett választottbírósági 
eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpej, 
Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbírósági tárgyalások 
angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, 
akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírósági ítélet 
végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik 
illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban 
foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology 
azon jogait, hogy a jelen Garancia a Synology szellemi 
tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a 
megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a 
törvény elvei alapján létező bármiféle jogainak védelmére a 
megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle 
jogorvoslatra törekedjen.  

4.6 Ü gyvédi tiszteletdíjak. A jelen Garancia alapján 
fennálló bármiféle jog vagy jogorvoslat kikényszerítésével 
kapcsolatos minden választottbírósági, mediációs vagy más 
jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton 
túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi 
tiszteletdíjaknak a megtérítésére.  

4.7 Exportkorlátozás.  Ö n ezennel tudomásul veszi, 
hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek 
hatálya alá esik. Ö n beleegyezik abba, hogy a Termékre 
vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA 
exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.  

4.8 Elválaszthatóság.  Ha egy illetékes bíróság a jelen 
Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek 
vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól a Garancia 
többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad. 

4.9 Teljes megállapodás.  A jelen Garancia a Synology 
és az Ü gyfél között kötött megállapodás egészét tartalmazza, 
és a tárgyára vonatkozóan e két fél között kötött minden 
esetleges korábbi megállapodást hatályon kívül helyez. A 
jelen Garancia bármiféle módosítása, kiegészítése vagy 
bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor 
érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat 
által kötelezett fél aláírta. 

Megjegyzés: Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség 
lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni. 
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