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1. fejezet: Bevezetés

A Synology Router Manager (SRM) egy dedikált, web alapú operációs rendszer Synology
Routere számára, amelyet hálózata kezelése és védelme érdekében hoztunk létre.
A SRM fő funkciói a következők:
• Kapcsolatok kezelése: Az egyszerűen használható és hatékony kapcsolatkezelési eszközök
jelentősen megkönnyítik a hálózati műveletek elvégzését. Zökkenőmentesen konfigurálhatja
az internet, a VLAN, a kettős WAN beállításait, illetve az egyéb beállításokat.
• Intelligens Wi-Fi és mesh-hálózat: A sávválasztási technológiával ellátott intelligens
csatlakozás intelligens módon irányítja az eszközt a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávokra,
attól függően, hogy melyik a jobb, így biztosítva a legjobb jelet és sebességet. Hatékonyan
kezelhet több Wi-Fi-hálózatot egyetlen webportálról.
• A hálózati forgalom figyelése: Az SRM részletes információkat biztosít az egyes
alkalmazások és eszközök forgalmáról, így a rendszergazdák az eszközvezérlő és a
hálózatfelderítő eszközök segítségével könnyen felfedezhetik a potenciális fenyegetéseket
vagy a feltört eszközöket.
• VLAN konfiguráció: Használjon fejlett VLAN-funkciókat a hálózat biztonságának és
rugalmasságának javítására; hozzon létre hálózatot kifejezetten a vezetékes vagy vezeték
nélküli eszközökhöz. Válasszon le eszközöket más hálózati szegmensektől, vagy különítsen el
két hálózat (például elsődleges hálózat és IoT-hálózat) között lévő eszközöket.
• Több SSID: Párosítsa a Wi-Fi-neveket (SSID-ket) a VLAN-okkal, állítson be több SSID-t (akár
15-öt a háromsávos frekvenciákat támogató típusoknál), és szabja testre az ütemezéseket,
illetve a MAC-szűrőket minden SSID-hez.
• Bővítőcsomagok: Könnyen, igényei szerint bővítheti a hálózatkezelési funkciókat a VPN Plus
Server, a Safe Access, a Threat Prevention és más szolgáltatásokkal.
• DS router mobilalkalmazás: Végezze el a Synology Router kezdeti telepítését, konfigurálja
az internetkapcsolatát, kezeljen több SSID-t, kezelje az eszközök csatlakoztatását a Safe
Access segítségével, emlékeztesse a felhasználókat figyelmet igénylő tevékenységekre, és
tekintse meg az összes tartalmat egyszerre a vadonatúj áttekintési oldalon.
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2. fejezet: Első lépések az SRM technológia
irányába
Ebben a fejezetben a Synology Router Manager (SRM) kezdeti konfigurációiról nyújtunk
áttekintést. Annak érdekében, hogy el tudja kezdeni a Synology Router használatát, a
következő utasítások részletesen bemutatják a kezdeti telepítést és az asztali navigációt.

2.1 Az SRM telepítése a Web Assistant segítségével
Az SRM Web Assistant segítségével történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. A telepítéshez kövesse a Synology Router eszközhöz mellékelt Gyorstelepítési útmutatóban
található utasításokat.
2. Használjon a Synology Router helyi hálózatához csatlakozó számítógépet vagy vezeték
nélküli eszközt. Vezeték nélküli eszköz használata esetén keresse meg, majd csatlakozzon a
Wi-Fi-hálózathoz (SSID: SynologyRouter; jelszó: synology).
3. Nyisson meg egy böngészőt, majd írja be valamelyik alábbi URL-címet a címsorba:
• http://router.synology.com
• http://192.168.1.1:8000
4. Ha létrejött a kapcsolat, az SRM Telepítés varázslójának elindításához kattintson az Indítás
elemre.
5. Adja meg a rendszergazdai fiók beállításához szükséges adatokat. A folytatáshoz kattintson
a Tovább gombra.
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6. Adja meg a Wi-Fi-hálózat beállításához szükséges adatokat. A folytatáshoz kattintson a
Tovább gombra.

7. Állítsa be a működési módot.

Megjegyzések:
• Ha a Vezeték nélküli router módot választja, a Külső hozzáférés az SRM-hez opciót is
engedélyezheti. Ez az opció korlátozza az SRM HTTP(S)-porton (pl. 8000/8001) keresztül
történő elérését.
• A működési módokkal kapcsolatban további információkat a 3. fejezetben talál.
8. Válassza ki az internetkapcsolat típusát:
• PPPoE: Válassza ezt a lehetőséget, ha az internetszolgáltató (ISP) PPPoE-hitelesítő
adatokat biztosított Önnek.
• Manuális IP-cím: Válassza ezt a lehetőséget, ha van elérhető IP-címe.
• Automatikus IP-cím: Válassza ezt a lehetőséget, ha az IP-címek automatikus kiosztásához
a szolgáltató (ISP) által biztosított modemet használja.
• DS-Lite: Válassza ezt a lehetőséget, ha az internetszolgáltató (ISP) DS-Lite-szolgáltatási
kérelmet biztosított Önnek.
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9. A varázsló folytatja az SRM beállítását, ami akár három percet is igénybe vehet.
10. A beállítás befejezését követően kattintson a Felügyelet megkezdése most elemre. Ezt
követően már élvezheti is az SRM rendszert és annak számos hasznos funkcióját.

2.2 Az SRM telepítés DS router szolgáltatással
A Synology DS router mobilalkalmazásával a Synology Router gyorsan beállítható és
kezelhető. Az SRM DS router segítségével történő telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
1. A SRM telepítéshez kövesse a Synology Router eszközhöz mellékelt Gyorstelepítési
útmutatóban található utasításokat.
2. Töltse le és telepítse DS router alkalmazást vezeték nélküli eszközére.

3. Vezeték nélküli eszközén csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz (SSID: SynologyRouter; jelszó:
synology).
4. A telepítéshez kövesse a Synology Router eszközhöz mellékelt Gyorstelepítési
útmutatóban található utasításokat.
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2.3 Navigálás a SRM-asztalon
Bejelentkezés a SRM rendszerbe
Kövesse az alábbi lépéseket a webböngészővel történő bejelentkezéshez:
1. Biztosítsa, hogy a számítógép és a Synology Router ugyanarra a hálózatra legyen
csatlakoztatva, vagy mindkettő csatlakozzon az internetre.
2. Nyisson meg egy böngészőt a számítógépén, majd írja be a következők valamelyikét a
címsorba:
• Helyi hálózaton keresztül: Ha az eszköz és a Synology Router ugyanahhoz a helyi
hálózathoz csatlakozik, írja be a következők egyikét:
Cím
A Synology Router privát IP-címe: 8000

Példa
192.168.1.1:8000

router.synology.com
• Interneten keresztül: Ha az eszköz és a Synology Router az internethez csatlakozik,
írja be a következők egyikét:
Cím

Példa

A Synology Router privát IP-címe: 8000

66.249.7x.1xx:8000

QuickConnect-cím

quickconnect.to/QuickConnect ID
azonosítója

DDNS-cím

yourSynoRouter.synology.me

3. Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés gombra.

Megjegyzések:
• Az SRM asztal testreszabható; további információkért olvass el ezt a cikket.
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A tálca elérése
A tálca a képernyő tetején található, és a következő elemeket tartalmazza:

1. Asztal mutatása: Az összes alkalmazás- és csomagablak kis méretbe helyezése.
2. Főmenü: A Synology Router eszközre telepített alkalmazások és csomagok megtekintése
és megnyitása. Húzással asztali parancsikonokat is létrehozhat.
3. Megnyitott alkalmazások: Az éppen megnyitott alkalmazásokat és csomagokat jeleníti
meg. Annak érdekében, hogy a jövőben egyszerűbben tudja megnyitni a csomagokat,
kattintson a jobb egérgombbal az adott csomagra, majd válassza a rögzítés tálcán
lehetőséget.
4. Feltöltési sor: A Synology Router eszközre történő fájlfeltöltés esetén jelenik meg.
Kattintson az ikonra, ha további részletekre (pl. előrehaladás vagy feltöltési sebesség)
kíváncsi.
5. Értesítések: Értesítések (pl. hibák, állapotfrissítések és csomagtelepítési értesítések)
megjelenítése.
6. Opciók: Lehetővé teszi a személyes fiókbeállítások módosítását, a Synology Router
újraindítását, valamint a kijelentkezést a routerről.
7. Keresés: Adott alkalmazások, csomagok vagy a SRM Súgó cikkeinek megkeresése.
8. Pilot View: Az összes alkalmazás- és csomagablak előnézetének megjelenítése.

A főmenü elérése
Itt találja a Synology Router eszközére telepített összes alkalmazás és csomag listáját.
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Megjegyzések:
• Saját kényelme érdekében asztali parancsikonokat hozhat létre; további
információkért olvass el ezt a cikket.

Újraindítás és kijelentkezés
Kattintson az Opciók menüre (a jobb felső sarokban lévő személy ikon) a leállításhoz, az
újraindításhoz vagy a Synology Router eszközből való kijelentkezéshez.

2.4 Synology-fiók regisztrációja
A Synology Account egy átfogó webes platform a Synology online szolgáltatásaihoz.
Synology fiókkal QuickConnect ID-t regisztrálhat Synology Router útválasztójához, amellyel
biztonságosan konfigurálhatja és kezelheti Synology Router útválasztóját bárhonnan,
bármikor. Egyéb Synology-szolgáltatások is elérhetők, ilyenek például a Synology támogatási
szolgáltatásai, a legújabb termékfrissítések, a szoftverlicenc-kezelés, valamint a Synology
termékek vásárlási előzményei.
Synology-fiók regisztrálásához vagy eléréséhez lépjen a Vezérlőpult > Rendszer >
Synology-fiók menüpontba, vagy keresse fel a Synology-fiók hivatalos honlapját.

2.5 QuickConnect ID regisztrálása
A QuickConnect segítségével egyszerűen, a porttovábbítási szabályok és egyéb bonyolult
hálózati beállítások létrehozása nélkül csatlakozhat a Synology Router eszközhöz az
interneten keresztül. Egyszerűen adja meg QuickConnect ID azonosítóját a Synology
kliensalkalmazásokban (pl. DS router), vagy a Synology Router eléréséhez látogasson el a
„quickconnect.to/your QuickConnect ID” weboldalra bármely böngészőben.
A szolgáltatást bármikor aktiválhatja az alábbi lépések elvégzésével:
1. Lépjen a Hálózati központ > Internet > QuickConnect & DDNS menüpontra.
2. Jelölje be a QuickConnect engedélyezése jelölőnégyzetet.
3. Ha még nem jelentkezett be a Synology-fiókjába, megjelenik egy bejelentkezési ablak.
Írja be a meglévő Synology fiókja adatait, vagy hozzon létre egy új fiókot az ablakban.
4. Határozzon meg egy új QuickConnect ID azonosítót.
5. Kattintson az Alkalmaz gombra.
Megjegyzések:
• Az egyéni QuickConnect ID azonosító csak az angol ábécében megtalálható betűket,
számokat és kötőjeleket (-) tartalmazhat. A névnek betűvel kell kezdődnie, utolsó
karaktere pedig nem lehet kötőjel.
• A QuickConnect szolgáltatással kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.
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Ez a fejezet bemutatja a különböző hálózati igényeknek megfelelő vezeték nélküli működési
módokat a Synology Router eszközön. A működési módok a Hálózati központ > Működési
módok menüpontban találhatók.

3.1 Vezeték nélküli router
A vezeték nélküli router mód az alapértelmezett működési mód. A Synology Router ebben
a módban adatokat továbbít egyik hálózatról a másikra (például helyi hálózat és az internet),
és egy útválasztási táblázat segítségével optimalizált útvonalakat talál.
Ebben a módban azt is biztosíthatja, hogy az összes adat a NAT-on (hálózati címek fordítása)
keresztül kerüljön továbbításra. Például, ha egy csomag a helyi hálózaton kívül jár be, a
Synology Router nyilvános IP-címre fordítja le a forrás privát IP-címét (pl. 192.168.1.1).
Ezen mód használata a következő körülmények között javasolt:
• A helyi hálózat extra biztonságot igényel (például tűzfal, NAT és DMZ).
• A helyi hálózaton belül több alhálózatot kell létrehoznia.
Megjegyzések:
• A vezeték nélküli router mód használatához ellenőrizze, hogy a Synology Router az
alábbi módszerek egyikével van-e csatlakoztatva:
• Internetszolgáltatói (ISP) modemmel: Csatlakoztassa a Synology Router WANportját az internetszolgáltató (ISP) modemjének LAN-portjához egy Ethernet-kábellel.
• Internetszolgáltatói (ISP) modem nélkül: Csatlakoztassa a Synology Router WANportját a falban/talajon lévő internetporthoz egy Ethernet-kábellel.
• A NAT alapértelmezés szerint engedélyezve van a vezeték nélküli router módban.

3.2 Vezeték nélküli AP (hozzáférési pont)
A vezeték nélküli AP mód (más néven áthidaló mód) hálózati switchcsé alakítja a Synology
Router útválasztót, és kiterjeszti a Wi-Fi hatótávolságát. Ebben a módban a Synology Router
vezetékes/vezeték nélküli hozzáférést biztosít, de nem tudja kiválasztani az útvonalat az
adatátvitelhez. Az IP-címek helyi hálózathoz csatlakozó kliensekhez való hozzárendelése
sem lehetséges.
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Ezen mód használata a következő körülmények között javasolt:
• A Synology Router már Ethernet-kábellel csatlakozik egy internetszolgáltatói (ISP)
modemhez vagy routerhez az internet eléréséhez.
Megjegyzések:
• A vezeték nélküli AP módban számos korlátozása van érvényben:
• A Hálózati központ Porttovábbítás és Forgalomvezérlés lapjain lévő funkciók nem
elérhetők.
• A helyi hálózat DHCP-je le van tiltva, de a Synology Router továbbra is tud IP-címeket
rendelni a vendéghálózatban lévő kliensekhez.
• Az SRM-csomagok (pl. Safe Access) megfelelő működésének biztosítása érdekében
győződjön meg arról, hogy a szülő útválasztóhoz csatlakoztatott Ethernet-kábel a
Synology Router WAN-portjához is csatlakozik.
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Ez a fejezet a következőket mutatja be: Wi-Fi hálózatok beállítása és kezelése, MAC-szűrők
meghatározása és a WPS-beállítások konfigurálása a Wi-Fi Connect szolgáltatásban.

4.1 Az elsődleges Wi-Fi-hálózat kezelése
Alapértelmezés szerint a rendszer egy Wi-Fi-nevet (SSID) hoz létre az Ön számára az
elsődleges helyi hálózat részeként.
A következő kiegészítő opciók konfigurálhatók a Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > WiFi-hálózat > Elsődleges hálózat (rendszerbeli alapértelmezés) menüpontban. Ezután
válassza ki a Szerkesztés lehetőséget:
• Az intelligens csatlakozás engedélyezése: Az intelligens csatlakozás a 2,4 GHz-es és
az 5 GHz-es sávok kombinációja. Ez a funkció automatikusan a legjobb sebességet és
legerősebb jelet kínáló sávra irányítja a csatlakoztatott eszközöket.
• Biztonsági beállítások konfigurálása: Itt konfigurálhatók olyan beállítások, mint például
a jelszó és a biztonsági szint.
• MAC-szűrő alkalmazása: Felügyelheti, hogy bizonyos MAC-címek (vagy eszközök)
hozzáférjenek-e a vezeték nélküli hálózathoz.
• Ütemezés konfigurálása: Beállíthatja olyan napokat és időpontokat, amikor szeretné,
hogy a Wi-Fi-hálózat automatikusan kikapcsoljon.
Az elsődleges Wi-Fi-hálózat kezelésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.

4.2 A vendég Wi-Fi-hálózat aktiválása
A vendég Wi-Fi-hálózat általában egy korlátozott idejű hálózat, amelyet a vállalkozások
hoznak létre látogatók/nem rendszeres felhasználók számára. A fő hálózathoz való
jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében a vendégek csak a vendéghálózathoz
csatlakozhatnak, a fő hálózathoz nem.
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Alapértelmezés szerint egy inaktív vendég Wi-Fi-hálózat hoz létre a rendszer az Ön
számára. A vendég Wi-Fi-hálózat a Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > Wi-Fi-hálózat >
Vendéghálózat (rendszerbeli alapértelmezés) menüpontban állítható be.
Az elsődleges Wi-Fi hálózatban elérhető opciókon kívül a következő további beállítások
állnak rendelkezésre a konfiguráláshoz:
• Vendégportál konfigurálása: Személyre szabhat egy weboldalt, ahol üdvözlő üzenetet
jeleníthet meg különböző információkkal, amelyeket a felhasználónak először el kell
fogadnia, mielőtt hozzáférést kapna a hálózathoz.
• Klienselkülönítés konfigurálása: Ez egy biztonsági funkció, amely megakadályozza, hogy
a vezeték nélküli kliensek kommunikáljanak egymással.
• Ütemezés konfigurálása: Beállíthatja olyan napokat és időpontokat, amikor szeretné,
hogy a Wi-Fi-hálózat automatikusan kikapcsoljon. Megadhat egy időszakot is, amely után
a vendéghálózat letiltásra kerül.

4.3 Egyéni Wi-Fi-hálózatok létrehozása
A Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > Wi-Fi-hálózat menü Létrehozás pontjára kattintva
gyorsan létrehozhat egyéni Wi-Fi-hálózatot. Csatlakozhat egy meglévő helyi hálózathoz,
vagy létrejön egy azonos nevű helyi hálózat.
A következő további lehetőségek állnak rendelkezésre a konfigurációhoz:
• Az intelligens csatlakozás engedélyezése: Az intelligens csatlakozás a 2,4 GHz-es és
az 5 GHz-es sávok kombinációja. Ez a funkció automatikusan a legjobb sebességet és
legerősebb jelet kínáló sávra irányítja a csatlakoztatott eszközöket.
• Biztonsági beállítások konfigurálása: Itt konfigurálhatók olyan beállítások, mint például
a jelszó és a biztonsági szint.
• MAC-szűrő alkalmazása: Felügyelheti, hogy bizonyos MAC-címek (vagy eszközök)
hozzáférjenek-e a vezeték nélküli hálózathoz.
• Ütemezés konfigurálása: Beállíthatja olyan napokat és időpontokat, amikor szeretné,
hogy a Wi-Fi-hálózat automatikusan kikapcsoljon.
Megjegyzések:
• A Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > Rádió menüpontban szerkesztheti a
rádióbeállításokat, amelyek az összes Wi-Fi-hálózatra vonatkoznak, valamint
konfigurálhatja a vezeték nélküli kimenő kapcsolatot.
• További beállítások (mint például a VLAN-címkézés és a hálózatok elkülönítése)
konfigurálhatók a Hálózati központban.
• Egyéni Wi-Fi-hálózatokat a DS router mobilalkalmazással is létrehozhat.

Az egyéni WiFi-hálózatok kezelésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.
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4.4 MAC-szűrő konfigurálása
A MAC-címszűréssel blokkolhatja az ismert gépekről vagy eszközökről érkező forgalmat,
vagy lehetővé teheti csak az ismert eszközök csatlakozását. A Synology Router a számítógép
vagy az eszköz MAC-címét használja annak azonosítására, valamint a hozzáférés
blokkolására vagy engedélyezésére.
Alapértelmezés szerint a rendszer létrehoz egy tiltólistát olyan MAC-címekkel, amelyek az
üzenetszórási vihar megakadályozása által automatikusan blokkolt eszközöket tartalmazzák.
Megakadályozza, hogy az eszközök rövid időn belül nagyszámú broadcasting csomagot
küldjenek (és következésképpen befolyásolják más eszközök normál működését). Ez a lista
az összes Wi-Fi-névre (SSID) vonatkozik, és elsőbbséget élvez az összes egyéni MAC-szűrővel
szemben.
A rendszer tiltólistáján szereplő eszközök szerkesztéséhez vagy az üzenetszórási vihar
megakadályozásának engedélyezéséhez lépjen a Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > MACszűrő > Rendszer tiltólistája menüpontra.
További, jellemzően szervezeti vagy adminisztratív célokra szánt szűrők is létrehozhatók.
Például a több átjáróval és Wi-Fi-ponttal rendelkező összetett hálózatokban MAC-szűrők
segítségével korlátozhatja a felhasználói hozzáférést bizonyos hálózatokhoz.
Egyéni MAC-szűrők létrehozásához lépjen a Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > MACszűrő menüpontra, majd kattintson a Létrehozás gombra.
A MAC-szűrő konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

4.5 Csatlakozás Wi-Fi-hez WPS-en keresztül
A WPS (Wi-Fi Protected Setup) egy vezeték nélküli biztonsági szabvány, amellyel az eszközök
egyszerűen csatlakoztathatók a vezeték nélküli hálózathoz.
A WPS engedélyezéséhez lépjen a Wi-Fi Connect > Wi-Fi-beállítások > WPS-szűrő
menüpontra, majd jelölje be a WPS engedélyezése jelölőnégyzetét.
Két WPS-módszer érhető el, amellyel a felhasználók a Synology Router által kiszolgált
vezeték nélküli hálózathoz csatlakozhatnak:
• WPS nyomógomb: Nyomja meg a Synology Routeren található WPS gombot, vagy
kattintson a WPS gombra a Fő WPS > Nyomógombbal pontban.
• PIN-kód: Adjon meg egy AP PIN-kódot a klienseszközön, vagy írja be a kliens PIN-kódját.
Az Wi-fi-hez WPS-en keresztül való csatlakozással kapcsolatos további információkat ebben
a cikkben talál.
Megjegyzések:
• A rendszer nem támogatja, hogy további Wi-Fi-pontokat adjon hozzá WPS segítségével.
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Ez a fejezet a Wi-Fi-pontok kezelésére és a mesh Wi-Fi-rendszer kiépítésére használható
funkciókat mutatja be.

5.1 Wi-Fi-pontok hozzáadása
Ez a rész azt mutatja be, hogyan adhat hozzá Wi-Fi-pontokat a mesh Wi-Fi-rendszer
telepítéséhez. További részletes utasításokat ebben a cikkben talál.
1. Az elsődleges routeren lépjen a Wi-Fi Connect > Wi-Fi-pont menüpontra.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a további Wi-Fi-pontok hozzáadásához,
kapcsolja be őket, és várja meg, amíg a LED-visszajelzőik villogni nem kezdenek.
4. A varázsló elkezdi keresni az elérhető Wi-Fi-pontokat. A keresés befejezése után nevezze
el a Wi-Fi-pontokat, és kattintson a Tovább gombra. A rendszer néhány perc után
hozzáadja a Wi-Fi-pontokat a mesh Wi-Fi-rendszerhez.
Megjegyzések:
• Az adott típusok LED-jeinek viselkedéséről bővebben a típus hardvertelepítési
útmutatójában olvashat.
• Lehetséges, hogy a Wi-Fi-pontok nem fognak tudni csatlakozni az elsődleges
routerhez, ha az elsődleges routert alaphelyzetbe állítják. A mesh Wi-Fi-rendszer újbóli
kiépítéséhez állítsa vissza az összes Wi-Fi-pontot, és kövesse a mesh Wi-Fi-rendszer
beállítási varázslójának utasításait.
• A mesh Wi-Fi-rendszerekkel kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

5.2 Wi-Fi-pontok kezelése
A Wi-Fi Connect > Wi-Fi-pont menüpontban új Wi-Fi-pontokat adhat hozzá, kezelheti
meglévő Wi-Fi-pontjait, és topológia szerint tekintheti meg Wi-Fi-rendszer aktuális állapotát.
Ezen az oldalon megtalálja az eszközök, valamint azok csatlakoztatási módjának
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felsorolását. Ha folytonos vonalat lát, akkor Ethernet-kábellel, ha pedig szaggatottat, akkor Wi-Fin
keresztül csatlakozik az adott Wi-Fi-pont.

• Részletek: A könnyebb felismerhetőség érdekében nevezze el a Wi-Fi-pontokat. A felugró
ablakban megtalálja az általános információkat, a hálózati állapotot, valamint a csatlakoztatott
eszközök listáját.
• Felügyelet: A Wi-Fi-pontok állapotának módosítása.
• LED kikapcsolása: A Wi-Fi-ponthoz tartozó LED-visszajelző kikapcsolása.
• Megkeresés villogtatással: A kiválasztott Wi-Fi-pont villogó LED-visszajelzője segít megtalálni
a helyét.
• Újraindítás most: Azonnal újraindítja a kiválasztott Wi-Fi-pontot.
• Törlés és alaphelyzetbe állítás: Távolítsa el a kiválasztott Wi-Fi-pontot a mesh Wi-Firendszerből, és állítsa vissza a gyári alapértékeket.
A Wi-Fi-pontok konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
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Ez a fejezet a klienseszközök kezelésére használható funkciókat mutatja be.

6.1 Eszközállapot ellenőrzése
A Hálózati központ > Állapot menüpontban figyelemmel követheti a Synology Router
vezetékes/vezeték nélküli hálózatának állapotát, valamint a hálózat, a processzor (CPU)
és a memória felhasználására vonatkozó valós idejű adatokat tekinthet meg. Ezenfelül
figyelemmel kísérheti a Synology Router eszközhöz csatlakoztatott eszközöket, valamint
azok hálózati felhasználását.
A Synology Router kiszolgálóhoz csatlakoztatott eszközök felügyeletéről és azok adott
hálózati használatáról ebben a cikkben olvashat bővebben.

6.2 Forgalomvezérlés alkalmazása
A forgalomvezérlés segítségével kezelheti Synology Router hálózatának feltöltési és letöltési
internetforgalmát. Az aktuális forgalomvezérlési szabályok és az eszközökre érvényes QoS
(szolgáltatás minősége) beállítások áttekintése a Hálózati központ > Forgalomvezérlés >
Általános menüpontban tekinthető meg.

Sávszélesség kezelése
Gyorsan alkalmazhatja a forgalomvezérlési szabályokat a csatlakoztatott eszközökre a
Hálózati központ > Forgalomvezérlés > Általános menüpontban (további tájékoztatást
ebben a cikkben talál).
Állítsa be a következőket:
• Tiltás: Egy eszköz és a Synology Router közötti adatátviteli blokkolása. A kitiltott
eszközök továbbra is hozzáférhetnek más eszközökhöz ugyanazon a helyi hálózaton
belül, miközben az internethez vagy az SRM-hez való hozzáférés szünetel, amíg be nem
jelentkezik az SRM-be egy másik eszközzel, és nem törli a tiltást.
• Magas/alacsony prioritás: Meghatározza, hogy mely eszközök kapjanak magasabb vagy
alacsonyabb prioritást a helyi hálózat és az internet közötti adatküldés/-fogadás esetén.
Legfeljebb három magas és három alacsony prioritású eszközt határozhat meg.
• Garantált sávszélesség: Azt a kimenő forgalmat határozza meg, amelyet egy eszköz
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vagy alkalmazás biztosan megkap, amennyiben a rendszer elegendő sávszélességgel
rendelkezik.
• Maximális sávszélesség: Azt a maximális kimenő forgalmat határozza meg, melyet
egy eszköz vagy alkalmazás felhasználhat, amikor a rendszer elegendő sávszélességgel
rendelkezik, illetve van Fennmaradó rendszer-sávszélesség.
A Hálózati központ > Forgalomvezérlés > Speciális oldalon részletesebb
forgalomvezérlési szabályokat alkalmazhat a többi eszközre azok MAC-címe alapján, illetve
beállíthatja az egyes eszközökön futó alkalmazások számára engedélyezett sávszélességet
(további tájékoztatást ebben a cikkben talál).
Forgalomvezérlési képletek:
• Javasoljuk, hogy először számolja ki a Kimenő rendszer-sávszélesség értékét.
Ezt követően biztosítsa, hogy a Garantált sávszélesség egyes eszközökhöz
és alkalmazásokhoz tartozó értékének összege ne haladja meg a Kimenő
rendszersávszélesség értékét. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a beállítások nem
fognak megfelelően működni.
• Eszközök és alkalmazások összesített Garantált sávszélessége + Fennmaradó
rendszer-sávszélesség ≤ Kimenő rendszer-sávszélesség
• Eszközök és alkalmazások Garantált sávszélessége ≤ eszközök és alkalmazások
Maximális sávszélessége

A hálózat kihasználtságának ellenőrzése
Ezenfelül az eszközre és alkalmazásra lebontott hálózatkihasználási előzményeket
is megtekintheti. A használati napló megtekintéséhez lépjen a Hálózati központ >
Forgalomvezérlés > Figyelés menüpontra. A napló segítségével meghatározhatja a
szokatlan használati trendek okait (pl. rosszindulatú szoftverek/weboldalak), illetve
azonosíthatja a hálózati erőforrásokkal nem megfelelően bánó felhasználókat is.
A Hálózati központ > Forgalomvezérlés > Jelentés menüpontban jelentésfeladatot hozhat
létre olvasóbarát forgalmi jelentések létrehozásához. Ezek a jelentések áttekintést nyújtanak
a Synology Router hálózati forgalmi statisztikáiról egy adott időszakra vonatkozóan. A
forgalmi jelentésekhez ezenfelül ütemezéseket és e-mailes értesítéseket is beállíthat.

6.3 A Wake on LAN funkció alkalmazása
A Wake on LAN (WOL) funkció segítségével távolról is felébresztheti korábban leállított
vezetékes eszközeit. A WOL-szolgáltatáshoz csatlakoztatott eszközöket MAC-cím vagy a
csatlakozási lista segítségével ébresztheti fel.
Amennyiben a Synology Router helyi hálózatához egy Synology NAS eszköz (pl. DiskStation
vagy RackStation) is csatlakozik, a felébresztéshez elég a QuickConnect ID azonosító, nincs
szükség a MAC-címre és a csatlakozási listára.
A WOL és a kapcsolódó szolgáltatások használatához lépjen a Hálózati eszközök > Wake
on LAN menüpontra (a részletesebb utasításokért olvassa el ezt a cikket).
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Ez a fejezet a Synology Router eszközt és a hozzá csatlakozó klienseket a
kiberfenyegetésektől védő biztonsági funkciókat mutatja be.

7.1 A Biztonsági tanácsadó nyújtotta előnyök
kihasználása
Erősen ajánlott a Biztonsági tanácsadó, az SRM biztonsági alkalmazásának használata,
amely ellenőrzi az SRM és a Synology Router beállításait. A Biztonsági tanácsadó áttekinti
a beállításokat, majd olyan módosításokat javasol, amelyek segítségével biztonságosabbá
válhat a Synology Router használata.
A Biztonsági tanácsadó elindításához lépjen a Főmenü > Biztonsági tanácsadó
menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).

7.2 A tűzfal aktiválása
Alapértelmezés szerint a tűzfalszabályok segítségével specifikus feltételek (pl. portok, forrás
IP-címek) alapján szűrheti meg a Synology Router eszközhöz való külső IPv6- vagy IPv4alapú hozzáférést. A tűzfalszabályok segítségével részletesen meghatározott biztonsági
irányelveket állíthat be, így magasabb szintű védelmet biztosíthat Synology Router eszköze
számára.
Az alapértelmezett tűzfalszabályok már engedélyezve vannak. A tűzfal finomhangolásához
egyéni tűzfalszabályokat hozhat létre az általános forgalomra vonatkozóan a Hálózati
központ > Biztonság > Tűzfal menüpontban (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).
Az SRM szolgáltatásaira/csomagjaira vonatkozó internet-hozzáférési szabályzatok
módosításához lépjen a Hálózati központ > Biztonság > Szolgáltatás menüpontra (további
tájékoztatást ebben a cikkben talál).
Megjegyzések:
• A tűzfalszabályokat a LAN és LAN, WAN és LAN, illetve a WAN és SRM közötti forgalomra
is lehet alkalmazni.
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Külső hozzáférés engedélyezése
Ez a funkció lehetővé teszi az SRM HTTP-/HTTPS-porton (pl. 8000/8001) keresztül történő
elérését. Az ezektől eltérő portokról történő külső hozzáférést letiltja a rendszer.
Ezen funkció engedélyezése:
1. Lépjen a Vezérlőpult > Rendszer > SRM beállításai menüpontra.
2. Válassza ki a Külső hozzáférés engedélyezése az SRM rendszerhez lehetőséget.
Megjegyzések:
• Ha ez az opció ki van kapcsolva, csak a LAN-on keresztül férhet hozzá Synology Router
útválasztójához.

7.3 Automatikus blokkolás megkövetelése
Az automatikus blokkolás automatikusan blokkolja azokat az IP-címeket, amelyekről nagy
számú sikertelen bejelentkezési kísérlet történik. Az ilyen IP-címeket a rendszer potenciális
rosszindulatú támadások forrásaként azonosítja, és úgy veszi, hogy a sok bejelentkezési
kísérlettel a jelszót próbálják kideríteni.
A funkció engedélyezéséhez lépjen a Hálózati központ > Biztonság > Automatikus
blokkolás menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).

7.4 A DoS-védelem engedélyezése
A DoS (szolgáltatásmegtagadás) módszert követő támadások során a számítógépes
rendszert olyan jelentős számú kéréssel bombázzák, amely meghaladja annak kapacitását.
A megtámadott számítógép így elmulaszthatja a kívülről érkező valóban fontos adatokra/
szolgáltatásokra vonatkozó kéréseket (pl. e-maileket), valamint csupán korlátozott
mértékben tudja kihasználni az internetes sávszélességet és a rendszererőforrásokat.
A DoS elleni védelem engedélyezéséhez lépjen a Hálózati központ > Biztonság > Általános
menüpontra.

7.5 Az SRM elérése HTTPS-en keresztül
A HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) a HTTP biztonságos verziója, amely a
webböngészők webszerverekkel való kommunikációjához használt általános protokoll.
A HTTPS védelmet nyújt Synology Router eszközének és a klienseszközöknek a
kiberfenyegetések és a jogosulatlan hozzáférés ellen.
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A HTTPS beállításait a Vezérlőpult > Rendszer > SRM beállításai menüpontban
konfigurálhatja. A rosszindulatú támadások elkerüléséhez a következőket teheti:
• A HTTP-/HTTPS-portok módosítása: Alapértelmezés szerint a HTTP/HTTPS a 8000/8001es portokat használja. Igény szerint ezektől eltérő portokat is választhat.
• HTTP-kapcsolatok automatikus átirányítása a HTTPS-re: Az SRM elérésére használt
összes HTTP-n keresztül megvalósuló internet-hozzáférést HTTPS-re irányít át a rendszer.
(Alapértelmezés szerint a HTTP- és a HTTPS-kapcsolat is engedélyezve van.)
• HSTS engedélyezése: Csak a HTTPS-kapcsolatot használó böngészők érhetik el az SRM
rendszert, a HTTP-t használó böngészők nem rendelkeznek hozzáféréssel.
Ha HTTPS-en keresztül kívánja elérni at SRM-et, írja be a következőt a webböngészőbe:
Cím
https://IP address of Synology Router:https
port number

Példa
https://192.168.1.1:8001

7.6 Tanúsítványok létrehozása
A Synology Router eszközre vonatkozó tanúsítvány olyan, mint egy hitelesített
személyazonosító okirat. Ha egy klienseszköz (például egy mobiltelefon) importálja a
tanúsítványt (.crt fájlt), a Synology Router biztonságos kapcsolaton (például HTTPS vagy SSL)
keresztül lesz képes azonosítani az eszközt és kommunikálni vele.
Hitelesítésszolgáltató által kiadott tanúsítványt is importálhat Synology Router eszközére,
hogy más szerverekhez is hozzáférjen.
Tanúsítványok létrehozásához vagy kezeléséhez lépjen a Vezérlőpult > Szolgáltatások >
Tanúsítvány menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).

7.7 Kiegészítő biztonsági szolgáltatások bevezetése
Az SRM biztonsági szabályzatának megerősítésére szolgáló kiegészítő biztonsági
szolgáltatásokat a Hálózati központban találja. Beállíthat például kilépési időzítőt, vagy
megadhatja, hogy böngészője kihagyja az IP-ellenőrzést.
A Synology Router kiegészítő biztonsági szolgáltatásainak konfigurálásához lépjen a
Hálózati központ > Biztonság > Általános menüpontra (további tájékoztatást ebben a
cikkben talál).
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8. fejezet: Az SRM frissítése, helyreállítása és
visszaállítása
Ebben a fejezetben arról lesz szó, hogy hogyan lehet frissíteni az SRM rendszert és annak
csomagjait, illetve, hogy hogyan lehet biztonsági mentést készíteni az SRM konfigurációjáról,
majd visszaállítani azt.

8.1 Az SRM és a csomagok frissítése
A Synology rendszeresen ad ki ingyenes frissítéseket az SRM rendszerhez és a
csomagokhoz, amelyek célja az ismert problémák megoldása, a rendszer és a csomagok
teljesítményének javítása, valamint teljesen új funkciók biztosítása.

SRM frissítése
A rendszer megjeleníti az SRM aktuális verzióját, és ellenőrzi, hogy létezik-e frissebb kiadás.
Az SRM frissítéséhez és a frissítési beállítások módosításához lépjen a Vezérlőpult >
Rendszer > Frissítés és visszaállítás menüpontra.
Egy .pat frissítési fájlra van szüksége, ha manuálisan kívánja elvégezni az SRM frissítését. Ez
a Synology Letöltőközpontjában található.
Az SRM frissítésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
Megjegyzések:
• Az SRM rendszert nem cserélheti korábbi verzióra a Synology Router eszközön futó, az
aktuálisnál korábbi verzió használatával.

Csomag frissítése
A Csomagkezelési központban megjelennek az elérhető frissítéssel rendelkező csomagok.
Itt frissítheti a csomagokat és szabhatja személyre a frissítési beállításokat. Az .spk
formátumú frissítési fájlok segítségével a csomagokon is végezhet manuális frissítést.
Az SRM-csomagok frissítésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
Megjegyzések:
• A csomagokat nem cserélheti korábbi verzióra a Synology Router eszközön futó, az
aktuálisnál korábbi verzió használatával.
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8.2 Az SRM biztonsági mentése és visszaállítása
Az SRM biztonsági mentése és visszaállítása révén megőrizheti fontos beállításait, amelyeket
így később is felhasználhat. Javasoljuk, hogy készítsen rendszeresen biztonsági mentést az
SRM konfigurációjáról, és tárolja a konfigurációs fájlokat (.dss) a Synology NAS eszközön
vagy helyi számítógépén.
Az aktuális SRM-konfigurációk biztonsági mentéséhez vagy korábbi konfigurációk
visszaállításához importálnia kell egy .dss fájlt a Vezérlőpult > Rendszer > Frissítés és
visszaállítás menüpontban.
A biztonsági mentéssel és visszaállítással kapcsolatos további információkért olvassa el ezt
a cikket.

8.3 Az SRM visszaállítása
Előfordulhat, hogy a Synology Router összes beállítását vagy a beállítások egy részét vissza
kívánja állítani a gyári alapértékekre. Az SRM a következő két módszert kínálja:

Részleges visszaállítás
Lehetősége van arra, hogy a Synology Router beállításainak egy részét visszaállítsa az
eredeti beállításokra, ezt „szoftveres újraindításnak” is nevezzük. Csak a rendszergazda és
más, azonos jogosultságokkal rendelkező fiókok jelszavai kerülnek visszaállításra.
Szoftveres visszaállítás elvégzéséhez tartsa lenyomva 4 másodpercig a Synology Router
RESET gombját.

Visszaállítás alapértelmezett gyári beállításokra
A Synology Router teljes SRM-jét visszaállíthatja egy „hardveres visszaállítással”. Az összes
felhasználói adat törlődik, és a teljes rendszer az alapbeállításokra állítódik vissza.
Kétféleképpen végezhet hardveres visszaállítást:
• 1. módszer: Nyissa meg a Vezérlőpult > Rendszer > Frissítés és visszaállítás
menüpontot, majd kattintson a Gyári alapbeállítások helyreállítása lehetőségre.
• 2. módszer: Tartsa lenyomva a RESET gombot 10 másodpercig.
Megjegyzések:
• Ha rákattint a Visszaállítás alapértelmezett gyári beállításokra elemre, a rendszer
a csatlakoztatott külső tárolóeszközökön tárolt összes felhasználói adatot is törli,
valamint az egész rendszert visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.

Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításával kapcsolatos további információkat
ebben a cikkben talál.
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Ez a fejezet az internet egyszerű és biztonságos elérését lehetővé tevő funkciókat mutatja
be.

9.1 Az internetkapcsolat típusának kiválasztása
A Hálózati központ > Internet > Csatlakozás > Elsődleges interfész menüpontban
megadhatja, hogy hogyan szeretne Synology Router eszközével kapcsolódni az internethez:
• Automatikus: Válassza ezt a lehetőséget, ha az IP-címek automatikus kiosztásához az
internetszolgáltató (ISP) által biztosított modemet használja.
• PPPoE: Válassza ezt a lehetőséget, ha a szolgáltatótól (ISP) PPPoE hitelesítő adatokat
kapott.
• Kézi: Válassza ezt a lehetőséget, ha beszerzett egy elérhető IP-címet.
• DS-Lite: Válassza ezt a lehetőséget, ha beszerezte a szolgáltatótól (ISP) a DS-Lite
szolgáltatásigénylését.
Megadhatja, hogy a másodlagos interfész feladatátvételi vagy terheléselosztási
üzemmódban működjön. Lépjen a Hálózati központ > Internet > Csatlakozás >
Másodlagos interfész (LAN 1) menüpontra az interfész bekapcsolásához.
Az internetkapcsolat típusának kiválasztásával kapcsolatos további információkért olvassa
el ezt a cikket.

9.2 Az internetszolgáltató (ISP), a VPN-kliens és az
IPv6 beállításainak konfigurálása
Módosíthatja a Synology Router internetszolgáltatói (ISP) beállításait, VPN-kliens-beállításait
és IPv6-beállításait.
Az ezen beállításokkal kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

Internetszolgáltató (ISP) beállításainak konfigurálása
Egyes internetszolgáltatóknak további konfigurációkra van szükségük a sikeres
regisztrációhoz. Ezek a beállítások lehetővé teszik a MAC-klónozás és a DHCP-beállítások
(12/60/61) konfigurálását úgy, hogy azok megfeleljenek az internetszolgáltató (ISP)
igényeinek.
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A konfiguráláshoz lépjen a Hálózati központ > Internet > Csatlakozás > Elsődleges interfész
> Internetszolgáltatói (ISP) beállítások menüpontra.

VPN beállításainak konfigurálása
VPN (virtuális magánhálózat) segítségével biztonságosan elérheti egy másik magánhálózat
erőforrásait az interneten keresztül. Az SRM jelenleg a következő protokollokat támogatja:
L2TP/IPSec, OpenVPN és PPTP.
Ha VPN-kliensként szeretné használni a Synology Router eszközt, lépjen a Hálózati központ >
Internet > Csatlakozás > Elsődleges interfész > VPN-beállítások menüpontra, és módosítsa
a megfelelő beállításokat.
További anyagok:
• Gyakran feltett kérdések a Synology Router VPN-kliensként való használatáról

Az IPv6-beállítások konfigurálása
Ha szeretné beállítani az IPv6-ot a Synology Router eszközön, lépjen a Hálózati központ >
Internet > Csatlakozás > Elsődleges interfész > IPv6 beállítása menüpontra. A támogatott
IPv6-típusok között szerepel az automatikus, a kézi, a 6in4, a 6to4, a 6rd, a DHCPv6-PD, az IPv6továbbítás (pass-through) és a FLET IPv6 szolgáltatása.

9.3 Smart WAN beállítása
A Hálózati központ > Internet > Smart WAN menüpontban hálózati hozzáférési
terveket állíthat be két kifelé néző internetes interfészhez (például PPPoE, WAN, VPN és
mobilhálózatok). Ezek hálózati szerepét az alábbi két üzemmód segítségével határozhatja meg:
• Feladatátvétel: Ha az egyik interfész nem működik, a másik lesz felelős a hálózati
kapcsolatért stabilitásáért.
• Terheléselosztás + feladatátvétel: Ha mind a két interfész megfelelően működik, ebben az
üzemmódban a rendszer elosztja a hálózati forgalmat az interfészek között, így az optimális
sebességgel halad át a hálózaton. Ha az egyik interfész leáll, a másik veszi át a helyét, így a
kapcsolat garantáltan nem szakad meg.
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A feladatátvételen és a terheléselosztáson kívül a Smart WAN következő további beállításait
is megadhatja:
• Interfész prioritása: Ebben a módban meghatározhatja a WAN interfészek prioritási
sorrendjét. A legmagasabb prioritású interfész lesz az alapértelmezett interfész. Ha az
átjárója meghibásodik, a következő interfész átjárójához csatlakozik.
• Irányelvalapú útválasztás: Ez a mód a WAN-interfészeket határozza meg a kimenő
forgalom testreszabott feltételek alapján történő továbbításához. Ha egy hálózati csomag
megfelel egy útválasztási szabálynak, akkor az ugyanabban a szabályban meghatározott
hálózati interfészre kerül átirányításra.
• Illesztőfelület ellenőrzései: Tesztelje a hálózati interfészek csatlakoztathatóságát külső
IP-címek pingelésével. Alapértelmezés szerint a Synology Router rendszeresen ellenőrzi,
hogy a külső IP-címe pingelhető-e.
A Smart WAN beállításával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
További anyagok:
• Hogyan konfiguráljam a Smart WAN funkciót Synology Router útválasztómhoz?
• Hogyan csatlakoztathatok eszközöket az internethez megadott hálózati
interfészeken keresztül?

9.4 A QuickConnect és a DDNS beállítása
A Synology Routerhez való egyszerű csatlakozás érdekében a Hálózati központ > Internet
> QuickConnect és DDNS menüpontban engedélyezheti a QuickConnect és a DDNS
szolgáltatásait.

QuickConnect
A QuickConnect nevű kapcsolódási technológiát a Synology fejlesztette ki. Célja, hogy
elősegítse a Synology Router egyszerű elérését a világ bármely pontjáról: ehhez csak
QuickConnect ID azonosítójára van szükség. A QuickConnect használatához Synology-fiók
szükséges.
A QuickConnect Synology Router útválasztóval történő beállításáról és használatáról további
információkat a 2. fejezet tartalmaz.
További anyagok:
• QuickConnect tanulmány
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DDNS
A DDNS (dinamikus tartománynév-szolgáltatás) a gyors elérés érdekében összepárosítja
a Synology Router állomásnevét és IP-címét. Ha nem rendelkezik DDNS-gazdanévvel,
regisztrálhat egyet a Synology vagy másik DDNS-szolgáltatónál. Írja be a regisztrált
gazdagépnevet a webböngészőbe ahhoz, hogy DDNS-állomásnevével megtalálja a Synology
Router útválasztóját (pl. morgan.synology.me).
A QuickConnect és DDNS beállításával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.

9.5 DMZ beállítása
A DMZ (vagy „demilitarizált övezet”) az internethez közvetlenül kapcsolódó hálózat, vagy
más, nem biztonságos hálózat része. Minden külső hozzáférés a DMZ-gazdaeszközre lesz
átirányítva. A DMZ-állomás közvetlenül kapcsolódik az internethez, nem vonatkoznak rá a
tűzfal korlátozásai és védekező mechanizmusai.
Bizonyos esetekben hasznos lehet a szervereket DMZ-gazdaként konfigurálni. Néhány példa
erre:
• Véletlenszerű port megnyitása bizonyos alkalmazásokhoz.
• Otthoni webszerver üzemeltetése.
• DMZ-gazdagépet használata játékkonzolokhoz.
A DMZ beállításához lépjen a Hálózati központ > Porttovábbítás > DMZ menüpontra.
Megjegyzések:
• Ha külső hálózatról szeretne csatlakozni a DMZ-ben található állomáshoz, szüksége lesz
az állomás külső IP-címére, amelyet a Synology Router kér le.

9.6 Porttovábbítás engedélyezése
A porttovábbítás különböző portokra irányítja át az azokon áthaladó adatokat, ami az alábbi
előnyökkel jár:
• Javítja az egyébként továbbító szolgáltatásokra alapuló alkalmazások teljesítményét.
• Védi a szolgáltatások/klienseszközök által használt portokat az internetes támadásoktól.
• Nyitott portokat biztosít, így elkerülhető a szolgáltatások/klienseszközök közötti
portütközés.
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A porttovábbítási szabályok beállításához lépjen a Hálózati központ > Porttovábbítás >
Porttovábbítás menüpontra.
A porttovábbítás konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

9.7 Portindítás engedélyezése
A portindításhoz egy statikus port (az indító port) és egy dinamikus port (a bejövő port)
konfigurálására van szükség a szolgáltatás/eszköz által a helyi hálózatban történő
adatátvitelhez. Amikor az adatok az indítóporton keresztül elérnek egy külső állomásra,
a rendszer beindítja a bejövő portot, majd megnyitja azt, így az képes lesz az állomásról
érkező adatok fogadására. Ha nem érkeznek adatok, a bejövő port kikapcsol, így bezárul a
rosszindulatú támadások által kihasználható rés.
A portindítás szabályok beállításához lépjen a Hálózati központ > Porttovábbítás >
Portindítás menüpontra.
A portindítás engedélyezésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

26

10. fejezet: Helyi hálózati kapcsolat kezelése

10. fejezet: Helyi hálózati kapcsolat kezelése

Ez a fejezet a LAN-ok (helyi hálózatok) rugalmas kezelésére alkalmas funkciókat ismerteti.

10.1 Helyi hálózatok kezelése
A Hálózati központ > Helyi hálózat menüpontban kezelheti helyi hálózatait. A helyi
hálózatok független Wi-Fi-vel és különféle LAN-beállításokkal konfigurálhatók. Három
különböző típusú helyi hálózat létezik:
• Elsődleges hálózat: A fő helyi hálózat alapértelmezettként van beállítva. Ez az egyetlen
hálózat, amelynek Ethernet-portjai trunk portként konfigurálhatók. A klienseszközök
Ethernet-kábellel vagy vezeték nélküli jelekkel csatlakozhatnak hozzá.
• Vendéghálózat: Egy alapértelmezés szerint beállított, teljesen vezeték nélküli helyi
hálózat. Internetkapcsolatot biztosíthat a látogatóknak anélkül, hogy hozzáférést kellene
adnia számukra a privát hálózatokhoz.
• Egyéni hálózat: További helyi hálózatok, amelyeket beállíthat. Ethernet-portokat és Wi-Fineveket (SSID-ket) is hozzárendelhet.
Az egyes helyi hálózatokhoz tartozó részletes hálózati konfigurációs beállítások a Hálózati
központ > Helyi hálózat > Hálózat > Hálózat megadása > Szerkesztés menüpontban
kezelhetők.

Ethernet-portok hozzárendelése
Ha egy Ethernet-portot hozzárendel egy helyi hálózathoz, az ehhez a porthoz közvetlenül
vagy közvetve (vagyis switchen keresztül) csatlakoztatott eszközök ehhez a hálózathoz
fognak tartozni. Alapértelmezés szerint azok az Ethernet-portok, amelyeket nem rendelt
hozzá egyéni hálózatokhoz, az elsődleges hálózathoz fognak tartozni.
Helyi hálózatához Ethernet-portokat a Hálózati központ > Helyi hálózat > Hálózat >
Hálózat megadása > Szerkesztés > Ethernet menüpontban rendelhet hozzá.

VLAN-címkék hozzárendelése
A VLAN-ok (Virtual Local Area Networks) segítségével a hálózatok logikai felhasználói
csoportokba szegmentálhatók és alakíthatók a felhasználó fizikai helyétől vagy LANkapcsolatától függetlenül. A hálózatokhoz VLAN ID (VID) azonosító rendelhető annak
érdekében, hogy megkülönböztesse a hálózatot a többi hálózattól.
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Helyi hálózatához VLAN ID azonosítót a Hálózati központ > Helyi hálózat > Hálózat >
Hálózat megadása > Szerkesztés > Általános menüpontban rendelhet hozzá.
A Hálózati központ > Helyi hálózat > Hálózat > VLAN-címke menüpontban megtekintheti,
hogy az egyes portok forgalmát miként címkézi fel a rendszer VLAN ID azonosítókkal (VIDekkel), így téve lehetővé a felügyelt switchek vagy egyéb VLAN-címkéket igénylő eszközök
konfigurálását.
Az elsődleges helyi hálózat kezelésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.

10.2 További helyi hálózatok létrehozása
A még nagyobb rugalmasság érdekében az elsődleges hálózaton és a vendéghálózaton
kívül további helyi hálózatokat is létrehozhat. A helyi hálózatok állhatnak csak vezetékes
kliensekből, csak vezeték nélküli kliensekből vagy a kettő keverékéből.
Új helyi hálózat létrehozásához lépjen a Hálózati központ > Helyi hálózat > Hálózat >
Hozzáadás menüpontban, és kövesse a varázsló által megadott utasításokat.
A helyi hálózatok létrehozásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

10.3 DHCP-szolgáltatások kezelése
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) szerverként a Synology Router dinamikus IPcímet rendelhet a helyi hálózatban lévő DHCP-kliensekhez (pl. az Ön számítógépe).
A DHCP-szolgáltatásokat IPv4 és IPv6 hálózatokon is engedélyezheti. Ehhez lépjen be a
Hálózati központ > Helyi hálózat > Hálózat > Helyi hálózat megadása > IPv4 DHCP vagy
IPv6 DHCP menüpontba.
A DHCP-kliensek listáját és tulajdonságaikat (pl. MAC- és IP-cím) a Hálózati központ > Helyi
hálózat > DHCP-kliensek menüpontban is megtekintheti.
Ha szeretné lefoglalni a kiosztott IP-címeket a kliensek számára, lépjen a Hálózati központ
> Helyi hálózat > DHCP-foglalás menüpontra.
Az DHCP-szolgáltatások kezelésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.

10.4 Statikus útválasztás beállítása
A statikus útvonal egy manuálisan beállított útválasztási útvonal, amely meghatározza, hogy
az adatok hogyan jussanak el egy adott szolgáltatásra/eszközre.
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Statikus útvonalak beállítása az alábbi helyzetekben lehet hasznos:
• Ha a hálózat nem nagy (pl. otthoni helyi hálózat), és nem is valószínű, hogy hamarosan
bonyolult hálózattá növi ki magát.
• Ha biztonsági okokból nem szeretné megosztani az útválasztási adatokat (pl. IP-címek és
hálózati konfiguráció) a többi routerrel.
Statikus útvonalak beállításához lépjen a Hálózati központ > Helyi hálózat > Statikus
útvonal menüpontra.
A statikus útvonalak konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.
Megjegyzések:
• A statikus útvonalak nem módosítják útválasztási beállításaikat úgy, hogy azok
automatikusan igazodjanak a hálózati konfigurációs változásokhoz.
• Nagy és bonyolult hálózatok esetén nem javasolt statikus útvonalak használata, mivel
az ilyen környezetekben rendkívül sok időt felemészthet a statikus útvonalak kezelése.
• A Synology Router IPv6-funkciójának bekapcsolása után statikus IPv6-útvonalakat is
beállíthat.

10.5 IPTV és VoIP beállítása
Az IPTV- és VoIP-szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a Synology Router eszközről
csatlakozzon egy beltéri egységhez vagy VoIP-telefonhoz, és így használja az
internetszolgáltató (ISP) multimédiás szolgáltatásait, illetve telefonhívásokat bonyolítson.
Ezen szolgáltatások használatához szüksége lesz az internetszolgáltató (ISP) által
rendelkezésre bocsátott VLAN-azonosítóra (VLAN ID-ra).
Az IPTV- és VoIP-szolgáltatások beállításához lépjen a Hálózati központ > Helyi hálózat >
IPTV és VoIP menüpontra.
Az IPTV és VoIP konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
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11. fejezet: Külső eszközök és engedélyek
kezelése
Ez a fejezet a Synology Router útválasztóhoz csatlakoztatható külső eszközök kezelésére
szolgáló funkciókat mutat be.

11.1 Tárolóeszközök kezelése
USB-/SD-tárolóeszközök telepítése révén személyes adatait és multimédiafájljait tartalmazó
tárolóvá varázsolhatja Synology Router eszközét. Csatlakoztassa a tárolóeszközt a megfelelő
foglalathoz, hogy külső USB/SD-tárolóeszközt telepítsen a Synology Router útválasztóra.
A Vezérlőpult > Tárhely > Tárhely menüpontban megtekintheti, hogy összesen hány külső
tárolóeszköz (pl. USB-meghajtó vagy SD-kártya) csatlakozik a Synology Router eszközhöz. A
tárolóeszközöket itt formázhatja és kezelheti.
A külső tárolóeszközök kezelésével kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.
Megjegyzések:
• A jóváhagyott USB-/SD-tárolóeszközök leírását a termékkompatibilitási listában
találja meg.
• Egyes rendszerszolgáltatások és csomagok ideiglenes fájlokat hoznak létre az USB-/SDtárolóeszközökön. A rendszer stabilitásának megőrzése és az adatvesztés elkerülése
érdekében az USB-/SD-tárolóeszköz biztonságos eltávolításához nyomja meg a
Synology Router EJECT gombját, vagy végezze el a tárhely leválasztását a Vezérlőpult >
Tárhely > Tárhely menüpontban.

11.2 Mappaengedélyek meghatározása
A külső tárhely beállítását követően létrehozhat nyilvános használatra szánt megosztott
mappákat, valamint az egyes felhasználók által használható home mappákat a Synology
Router eszközön.
Ha megosztott mappákat kíván létrehozni és hozzáférési jogosultságokat szeretne
hozzárendelni a felhasználókhoz, lépjen a Vezérlőpult > Tárhely > Megosztott mappa
menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).
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Ha szeretne felhasználókat létrehozni, és hozzáférési jogosultságokat adni nekik a
megosztott mappákhoz, lépjen a Vezérlőpult > Felhasználó > Felhasználó menüpontra.

11.3 Mobilhálózati adapter kezelése
Mobil széles sávú adapter csatlakoztatása esetén a Synology Router internet-hozzáférést
tud biztosítani a klienseszközök számára a mobil széles sávú hálózaton keresztül. Az
adapter így Wi-Fi hotspottá alakítja Synology Router eszközét. A mobil széles sávú adapter
telepítéséhez dugja be azt a Synology Router USB-csatlakozójába. Az adapter azonnal
elérhetővé válik. Ha nem, ellenőrizze a beállításokat.
Az adapter beállításainak kezeléséhez lépjen a Hálózati központ > Internet >
Mobilhálózat menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).
Megjegyzések:
• A jóváhagyott hálózati mobil széles sávú adapterek leírását a kompatibilitási listában
találja meg.
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12. fejezet: Rendszerbeállítások
konfigurálása
Ez a fejezet különféle rendszerbeállításokat mutat be (például hardverbeállítások,
rendszeradatbázisok, regionális beállítások és bejelentkezési stílusok testreszabása).

12.1 Hardverbeállítások kezelése
A Vezérlőpult > Eszköz menüpontban a következő hardverinformációkat tekintheti meg,
illetve kezelheti azok beállításait:
• Rendszerbeállítások: A Synology Router útválasztóval kapcsolatos alapvető információk
megtekintése.
• LED: A Synology Router útválasztón lévő LED-ek viselkedésének személyre szabása.
• Nyomtató: A Synology Router nyomtatószerverként való konfigurálása.
• Újraindítási ütemezés: Egyszeri vagy ismétlődő ütemezés beállítása a Synology Router
újraindításához.
A router hardverbeállításainak kezelésével kapcsolatos további információkat ebben a
cikkben talál.

12.2 A rendszeradatbázisok ellenőrzése
A rendszeradatbázis a különböző API-k (például DoH-kiszolgáló és Veszélyintelligencia) által
használt információkat tartalmazza.
Az SRM rendszeradatbázisaihoz tartozó Frissítések automatikus keresése és telepítése
funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához lépjen a Vezérlőpult > Rendszeradatbázis
menüpontra.

12.3 Az idő és régió módosítása
Az alábbi idő- és regionális beállításokért lépjen a Vezérlőpult > Rendszer > Regionális
beállítások menüpontra:
• Pontos idő: Az SRM rendszeridő-beállításainak konfigurálása. Ellenőrizheti a pontos időt,
beállíthatja a Synology Router dátumát és idejét, vagy automatikusan szinkronizálhatja a
rendszeridőt egy hálózati időszerver használatával.
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• Hely: A Synology Router eszközön található funkciók teljes körének kihasználása
érdekében adja meg jelenlegi helyét.
• Nyelv: A kijelző, az értesítések és a kódlapok nyelvének beállítása.
Az idő és régió módosításával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

12.4 Bejelentkezési stílusok testreszabása
A Vezérlőpult > Rendszer > Bejelentkezési stílus menüpontban különféle sablonok
kiválasztásával, a háttérkép módosításával vagy logó hozzáadásával testreszabhatja az SRM
bejelentkezési képernyőjének megjelenését.
A bejelentkezési stílusok testreszabásával kapcsolatos további információkat ebben a
cikkben talál.
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13. fejezet: Az SRM rendszerhez elérhető
csomagok felfedezése
Ez a fejezet a Synology Router eszközön használható, Synology által fejlesztett csomagokat
mutatja be. Az itt ismertetett csomagok elérhetők a Csomagkezelési központból vagy a
Synology Letöltőközpontjából.

13.1 Safe Access
A Safe Access megvédi hálózatát, és megkönnyíti a Synology Routerhez csatlakoztatott
eszközök felügyeletét. Profilok létrehozásával, valamint eszközök hozzárendelésével
ellenőrizheti gyermekei internetes tevékenységeit, megadhatja, hogy mikor és mennyi ideig
használhassák az internetet, és webszűrőket hozhat létre annak korlátozására, hogy az
egyes profilok tulajdonosai milyen weboldalakat kereshetnek fel. A Safe Access funkciói a
DS router mobilalkalmazáson keresztül is kezelhetők a nagyobb kényelem érdekében.
A Safe Access a szünet, a jutalom és a hozzáférési kérés funkcióját is tartalmazza, így
Ön hatékonyan kezelheti a profilokat. Továbbá a csomag Hálózati védelem funkciója a
veszélyes weboldalak blokkolásával átfogó védelmet kínál a helyi hálózatokhoz tartozó
eszközök számára.
A Safe Access konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
További anyagok:
• Gyakran ismételt kérdések a Safe Access szolgáltatással kapcsolatban

13.2 VPN Plus Server
A VPN Plus Server segítségével hatékony VPN-szerverré alakíthatja Synology Router
eszközét. Ez a csomag biztonságos VPN-kapcsolatot biztosít böngészőjén vagy
kliensalkalmazásain keresztül. Több különböző VPN-szolgáltatást is támogat, mint például
WebVPN, SSL VPN, SSTP, OpenVPN, L2TP/IPSec és PPTP. A távoli asztal funkció segítségével
a dolgozók könnyen és biztonságosan, mindössze egy böngésző segítségével elérhetik a
távoli, belső hálózati erőforrásokat.
A Site-to-Site VPN szolgáltatással a VPN Plus Server különböző helyeken működő hálózatok
esetén lehetővé teszi az azok közötti biztonságos internetes kapcsolatok létrehozását.
Ezenfelül a csomag beépített felügyeleti eszközöket is tartalmaz, így jelentősen megkönnyíti
a rendszergazda számára a VPN-forgalom szabályozását és ellenőrzését.
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Az VPN Plus Server konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.
További anyagok:
• Gyakran ismételt kérdések a Synology NAS VPN Plus Server szolgáltatás Synology
Router eszközön való használatával kapcsolatban
• A Site-to-Site VPN operációs rendszerrel kapcsolatos gyakori kérdések

13.3 Threat Prevention
A Threat Prevention a rosszindulatú csomagok észlelése/elvetése segítségével növeli
a Synology Router, valamint az alá tartozó eszközök hálózati biztonságát. Ez a csomag
számos olyan funkciót is tartalmaz, amelyek segítségével nyomon követheti a potenciális
rosszindulatú veszélyforrásokat.
A Threat Prevention konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben
talál.
További anyagok:
• Hogyan felügyelhetem a Threat Prevention szolgáltatást a támadások elkerülése
érdekében?

13.4 DNS Server
A Domain Name System (DNS) az Internet címjegyzéke. A jelentéssel bíró neveket (azaz a
domainneveket, például a „www.synology.com”) IP-címekbe (pl. „210.61.203.220”) térképezi
fel, így a felhasználók egyszerűen elérhetik a weboldalakat, számítógépeket vagy más
erőforrásokat.
Az SRM-ben a DNS-szolgáltatás a DNS Server használatával állítható be. A következő
tulajdonságokkal rendelkezik:
• Mester- és alárendelt zónák: A DNS-határok, amelyek lehetővé teszik a DNSösszetevők részletes vezérlését. A DNS-szolgáltatás magas szintű elérhetőségének
biztosítása érdekében DNS-információkat tárolhat egy mesterzónában (amely olvasási/
írási adatmásolatokat tartalmaz) és több alárendelt zónában (amely csak olvasható
adatmásolatokat tartalmaz).
• DNS-továbbítás: Egy alternatív módszer a DNS-feloldásra, amelyet akkor használnak, ha
a DNS Server nem talál megfelelő IP-címeket a zónáiban.
• TSIG-kulcsok: A DNS-fájlok titkosítással történő szinkronizálását biztosítja.
• Maszkolt DNS: Olyan funkció, amely minden kliens számára testre szabott DNSinformációkat biztosít; ez elősegítheti a DNS-zónarekordok biztonságának és
adatvédelmének javítását.
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Az DNS Server konfigurálásával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

13.5 Médiaszerver
Alakítsa multimédiás szerverré Synology Router eszközét. A Médiaszerver segítségével
multimédiás tartalmat streamelhet a Synology Router eszközről DLNA-/UPnP-kompatibilis
DMA-kra (pl. sztereó rendszerek, tévék vagy játékkonzolok). Ezeket az eszközöket az otthoni
hálózathoz csatlakoztatva megtekintheti fotóit, zenét hallgathat és videókat nézhet anélkül,
hogy bármilyen alkalmazást vagy eszközt telepítenie kellene rájuk.
A továbbfejlesztett DMA-kompatibilitás és a zökkenőmentes streaming érdekében a
következő opciókkal kezelheti a Médiaszervert:
• Egyéni MIME-típusok, amelyek segítik az egyes eszközöket a fájlformátumok
azonosításában.
• Eszközlista az újonnan észlelt eszközök LAN-hozzáférésének korlátozásához és az előre
meghatározott profilok beállításainak alkalmazásához.
A médiaszerverrel kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.

13.6 RADIUS Server
A RADIUS Server egy olyan kiegészítő csomag, amely központosított hitelesítést,
engedélyezést és költségfigyelést (AAA) kínál a vezetékes és vezeték nélküli hálózati
kapcsolatokhoz a RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service – Távoli hitelesítés
betárcsázós felhasználói szolgáltatás) protokollon keresztül. A RADIUS Server segítségével:
• Rugalmasan telepítheti a vezeték nélküli útválasztókat, VPN-kiszolgálókat és hálózati
kapcsolókat RADIUS-támogatással a hálózatra.
• Egységesítheti a különböző kapcsolattípusok biztonsági szabályozási folyamatát.
• Választhat a különböző hitelesítési módszerek közül, például PAP, MS-CHAP, PEAP, EAPMSCHAPv2 vagy EAP-TTLS.
• Meglévő helyi SRM-, tartományi vagy LDAP-felhasználólistákat importálhat.
• Konfigurálhatja a felhasználók és csoportok részletes korlátozásait.
• Részletes jelentések segítségével nyomon követheti a hozzáférési állapotokat.
A RADIUS Server szolgálatatással kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
További anyagok:
• Hogyan állíthatok be WPA2-Enterprise vezeték nélküli hálózatot RADIUS Server
megoldással a Synology Router útválasztón?
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14. fejezet: Az SRM mobilalkalmazások
felfedezése
Ez a fejezet a Synology Router eszközön használható, Synology által fejlesztett
mobilalkalmazásokat mutatja be.

14.1 DS router
A DS router segítségével könnyedén elérheti Synology Router útválasztóját mobileszközről.
A DS router a Synology Router kezdeti beállításaitól a QoS kezelésén át a biztonsági
beállítások konfigurálásáig egyszerű, intuitív és hordozható hálózatkezelést biztosít.
Az áttekintő oldalon gyorsan ellenőrizheti a fontosabb információkat, mint például a
mobileszköz és a Synology Router közötti kapcsolódási sebességet, a csatlakoztatott
kliensek számát, az internet állapotát és egyéb vonatkozó tevékenységeket. Ezenkívül
egyszerűen felügyelheti és kezelheti a csatlakoztatott klienseket, figyelemmel kísérheti a
kapcsolat állapotát és az erőforrás-használatot, konfigurálhatja a Wi-Fi-beállításokat, illetve
frissítheti a Synology Router útválasztót.
Ezenfelül a Safe Access segítségével profilokat hozhat létre, felügyelheti az eszközöket,
időkvótákat állíthat be, és webszűrőket alkalmazhat a felhasználók védelme és az internethozzáférés közvetlen ellenőrzése érdekében.
A DS router Android és iOS rendszerű eszközökön is elérhető.
Ha többet szeretne megtudni a DS router szolgáltatásról, olvassa el az Android és iOS
rendszerre vonatkozó cikkeket.

14.2 VPN Plus
A VPN Plus alkalmazás segítségével a Synology Router Synology SSL VPN szolgáltatásán
keresztül kényelmesen hozzáférhet a helyi hálózati erőforrásokhoz. A mobilalkalmazással
gyors kapcsolatot és fokozott biztonságot élvezhet, és a tűzfalakon is egyszerűbben
továbbíthatja a hálózati forgalmat.
A VPN Plus Android and iOS rendszerű eszközökön érhető el.
Ha többet szeretne megtudni a VPN Plus szolgáltatásról, olvassa el az Android és
iOSrendszerre vonatkozó cikkeket.
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Megjegyzések:
• Ha mobileszköze VPN-kapcsolatot igényel az SSL vpn vagy web vpn protokolltól eltérő
protokollon keresztül, használhat harmadik féltől származó alkalmazást (lehet gyárilag
telepített vagy mobileszköze alkalmazásboltjából letöltött is). További információkért
tekintse át mobileszköze használati útmutatóját.

14.3 DS file
A DS file ideális megoldás a Synology Router útválasztón tárolt fájlok kezelésére. Fájlokat
tölthet fel vagy le a Synology Router és a vezeték nélküli eszköz között, illetve alapvető
szerkesztési feladatokat is végezhet. A fájlkezelés mellett a DS file számos más funkciót is
kínál, például képeket böngészhet, videókat nézhet vagy munkahelyi dokumentumokat
ellenőrizhet vele menet közben.
A DS file Android és iOS rendszerű eszközökön érhető el.
A DS file használatával kapcsolatos további információkat ebben a cikkben talál.
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15. fejezet: Diagnosztikai eszközök
használata
Ez a fejezet a Synology Router eszköz a rendszer és a kapcsolatok problémáinak
diagnosztizálását segítő funkcióit mutatja be.

15.1 Kapcsolat állapotának ellenőrzése
A Synology Router aktuális helyzetének megismerése és a probléma okának azonosítása
érdekében gyors, minden fontos részletre kiterjedő ellenőrzést végezhet a vezetékes
és a Wi-Fi kapcsolatokon a Hálózati központ > Állapot menüpontban (további
tájékoztatást ebben a cikkben talál). Valós időben megtekintheti a router hálózat-, CPU- és
memóriahasználatát is.
Az eszközök és alkalmazások részletes (legfeljebb egy hónapos) forgalomnaplóját is
megtekintheti a Hálózati központ > Forgalomvezérlés > Figyelés menüpontban (további
tájékoztatást ebben a cikkben talál).

15.2 Értesítések beállítása
A Synology Router számos különböző módon keresztül (pl. SRM asztala, SMS és
e-mailek) azonnali értesítést tud küldeni Önnek a rendszer/kapcsolatok hibáiról. Azonnal
azonosíthatja és kijavíthatja a problémákat.
Az értesítési szolgáltatás személyre testreszabásához lépjen a Vezérlőpult > Értesítések
menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).

15.3 Auditnaplók a Naplóközpontban
Az útválasztó naplói sok mindent elárulhatnak a hálózatokról, és fontos információforrások
lehetnek a hálózati problémák diagnosztizálása során. A Synology Router naplói a
Naplóközpontban, a központosított naplókezelő alkalmazásunkban találhatók. Olyan
átfogó eszközöket tartalmaz, amelyek segítenek a következő feladatok kényelmes és
hatékony elvégzésében:
• Naplók küldése/fogadása más hálózati eszközökre/eszközökről a syslog naplózási
szabvány segítségével.
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• A naplómennyiség növekedésének eszköz és idő szerinti nyomon követése.
• A naplók archiválási helyének megadása, az archiválást automatikusan kiváltó szabályok
meghatározása.
• Helyi naplók és más hálózati eszközökről érkezett naplók keresése és szűrése.
• Értesítés küldése a rendszergazdának bizonyos események bekövetkezte esetén.
A Naplóközpont a főmenüben található (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).

15.4 Ping
A Ping egy segédprogram, amellyel azt tesztelheti és ellenőrizheti, hogy létezik-e egy
adott cél IP-címe, és képes-e fogadni kéréseket a számítógépes hálózati adminisztráció
során. Annak diagnosztizálására is használható, hogy a kapcsolat le van-e tiltva. A ping úgy
működik, hogy a rendszer elküld egy kérési csomagot a kívánt weboldalra vagy IP-címre,
majd kiszámítja, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a célpont válaszoljon.
• Megfelelően működő kapcsolat: A válaszcsomag azonnal visszaérkezik a célpontról.
• Lassú kapcsolat: A válaszcsomag jelentős késéssel érkezik vissza a célpontról.
A csomag késedelmes visszaérkezését az alábbi feltételek okozhatják:
• A célpont elfoglalt, mivel más állomások/kliensek jelentős forgalmat generálnak rajta.
• A megcélzott weboldal/IP-cím leállt/nem működik.
• A Synology Router internetbeállításai/helyi hálózati kapcsolata nincs megfelelően
konfigurálva.
• Nincs internetszolgáltatás (az ISP nem működik).
Ha a problémát nem a Synology Router okozza, forduljon segítségért az
internetszolgáltatójához (ISP) vagy a megfelelő szolgáltatóhoz.
A kapcsolati problémák ping segítségével történő diagnosztizálásához lépjen a Hálózati
eszközök > Ping menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben talál).

15.5 Traceroute
A Traceroute segítségével ellenőrizheti, hogy milyen utakat jár be a forgalom, hogy elérje
a megadott célokat. A fizikai útvonal egy Google Maps-térképen fog megjelenni, az útvonal
egymást követő két pontja közötti időeltérés mellett.
A Traceroute segítségével tisztább képet kaphat arról, hogy milyen úton halad a hálózati
forgalom.
A kapcsolati problémák Traceroute segítségével történő diagnosztizálásához lépjen a
Hálózati eszközök > Traceroute menüpontra (további tájékoztatást ebben a cikkben
talál).
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Ez a rész az esetlegesen előforduló általános problémákra vonatkozó megoldásokat
tartalmazza. A probléma megoldásához kövesse a hivatkozáson keresztül elérhető
lépéseket.

Csatlakozási problémák
• Miért nem találom a Synology Router eszközömet a router.synology.com oldalon
keresztül?
• Miért nem férek hozzá az internethez a Synology Router beállítása után?
• Nem tudok csatlakozni a VPN Plus Server L2TP VPN-jéhez. Mit tegyek?
• A vendéghálózatom nem működik megfelelően, amikor be van állítva a mesh Wi-Firendszer. Mit tegyek?
• Lassú az internetem. Mit tegyek?
• Nem férek hozzá a Synology Router eszközömhöz. Mit tegyek?

Beállítási problémák
• Hogyan alakítsam úgy a Synology Wi-Fi-rendszert, hogy a lehető legjobb legyen a
kapcsolat?
• Nem tudok Site-to-Site VPN-kapcsolatot beállítani. Mit tegyek?
• Gyenge a Wi-Fi-jelem. Mit tehetek annak érdekében, hogy még jobb legyen?
• Mi a teendő, ha a Wi-Fi-hálózat nem stabil, megszakad a kapcsolat, vagy lassú az
adatátviteli sebesség?

Hardverproblémák
• Hogyan állíthatom vissza Synology Router eszközömet?
• Miért tudok letiltani egyes mobilalkalmazásokat a Safe Access használatával?
• A Naplóközpont szerint az 5 GHz-1-es Wi-Fi-m „kifogyott a DFS-csatornákból”. Mit
jelent ez?
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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 ÁLTAL MEGVÁSÁROLT SYNOLOGY TERMÉKRE (A „TERMÉK”) TELEPÍTETT, A
WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL TÖRVÉNYESEN LETÖLTÖTT VAGY A SYNOLOGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
EGYÉB CSATORNA FELHASZNÁLÁSÁVAL BESZERZETT SYNOLOGY SZOFTVERRE VONATKOZÓAN
(„SZOFTVER”).
A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKEK HASZNÁLATÁVAL, A SZOFTVER TERMÉKEKRE VAGY TERMÉKEKHEZ
CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖKRE VALÓ TELEPÍTÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA A JELEN EULA DOKUMENTUMBAN
LEÍRT SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL JELEN EULA FELTÉTELEIT, NE
HASZNÁLJA A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKEKET, ÉS NE TÖLTSE LE A SZOFTVERT A
WWW.SYNOLOGY.COM WEBHELYRŐL VAGY BÁRMELY EGYÉB, A SYNOLOGY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT
CSATORNÁRÓL. EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL
ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS CÉLJÁBÓL VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTÕ
VISZONTELADÓHOZ.
1. szakasz Korlátozott szoftverlicenc. A jelen EULA feltételei és rendelkezései alapján a Synology korlátozott, nem
kizárólagos, át nem ruházható, személyes licencet biztosít az Ön 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 Ön rendelt meg és fizetett ki a termékért, és kimondja az Ön teljes körű jogait a Szoftverre
vonatkozóan. A Synology minden, a jelen EULA-ban Önnek 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 Önnek 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 Ön 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
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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
Ön 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 KIVÉTELÉVEL A SZOFTVERT HASZNÁLATRA
KÉSZ ÁLLAPOTBAN BIZTOSÍTJUK, ANNAK MINDEN HIBÁJÁVAL. A SYNOLOGY ÉS FORGALMAZÓI EZENNEL A
SZOFTVERREL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB, TÖRVÉNYI VAGY MÁS SZABÁLYOZÁSBÓL EREDŐ, KIFEJEZETT,
VÉLELMEZETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ GARANCIÁT ELHÁRÍT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A
VÉLELMEZETT FORGALMAZHATÓSÁGI GARANCIÁT, VALAMINT AZ ADOTT CÉLRA VAGY MŰVELETRE VALÓ,
JOGSZERŰSÉGEN VAGY JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁN ALAPULÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGOT. AZ ELŐZŐEK
FENNTARTÁSÁVAL A SYNOLOGY NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATA SORÁN NEM LÉPNEK
FEL RENDSZERHIBÁK, HIBÁK, VÍRUSOK VAGY MÁS MEGHIBÁSODÁSOK.
12. szakasz Bizonyos károkra vonatkozó jogi nyilatkozat. A SYNOLOGY ÉS LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN
ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI
ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT
(BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG
VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AMELY MÁS MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVERHEZ VAGY A
JELEN EULA SZERZŐDÉSHEZ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN
KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E,
AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.
13. szakasz Felelősségkorlátozás. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ, A JELEN EULA DOKUMENTUMMAL VAGY A
SZOFTVERREL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÖN ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT
ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY
SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV
FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS 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 Önre nem vonatkoznak.
14. szakasz Exportkorlátozások. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya
alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftverre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási
jogszabályainak maradéktalan betartását.
15. szakasz Megszűnés. Ha Ön 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 Átruházás. 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 azon ország
törvényei és megkötései vonatkoznak, amelyben a Synology Inc. vállalatot megalapították, 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 Synology Inc. megalapítási helyéül szolgáló ország választottbírósági törvényében
foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően három semleges döntőbíróból álló
választottbíróság határoz. Ilyen esetekben a választottbíráskodás kizárólag az Ön 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, és 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. Ön 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 Ön kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és
beleegyezett abba, hogy a jelen 18. szakasz rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű
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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 Ügyvédi 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 Ön 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.
Jelen EULA az angol nyelvű változat fordítása. Az angol és nem angol nyelvű változat közötti ellentmondás esetén az
angol nyelvű változat tekintendő irányadónak.
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SYNOLOGY, INC.
KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA
EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, KÖZTÜK A
SYNOLOGY AMERICA CORP. VÁLLALAT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”) TERMÉKEIRE (MEGHATÁROZÁS LENT)
VONATKOZIK. A TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, ILLETVE A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. NE FELEDJE, HOGY EZ A
KORLÁTOZOTT GARANCIA NEM VONATKOZIK A TERMÉKEKEN FUTÓ SZOFTVEREKRE, AMELYEK HASZNÁLATÁT
A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS SZABÁLYOZZA. A SYNOLOGY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY IDŐRŐL
IDŐRE ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTALAKÍTSA ÉS/VAGY MÓDOSÍTSA A TERMÉK GARANCIÁJÁT.
AMENNYIBEN A JELEN GARANCIA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET. EBBEN
AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS
CÉLJÁBÓL VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ.
NE FELEDJE, HOGY A SYNOLOGY GARANCIÁS TÁMOGATÁSA NEM ÉRHETŐ EL MINDEN ORSZÁGBAN, ÉS HOGY
HA NEM A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSÁNAK ORSZÁGÁBAN KÉR TÁMOGATÁST, A SYNOLOGY
MEGTAGADHATJA A JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉRTELMÉBEN JÁRÓ TÁMOGATÁST. A TERMÉK EREDETI
VÁSÁRLÁSÁNAK ORSZÁGÁT A SYNOLOGY BELSŐ ADATBÁZISA ALAPJÁN HATÁROZZUK MEG.
1. szakasz Termékek
(a) A „Termékek” megjelölés itt új vagy felújított termékekre vonatkozik.
(b) Az „Új termék” olyan Synology márkajelzésű hardvertermékeket és tartozékokat jelent, amelyeket az Ügyfél eredeti
csomagolásban, a Synology hivatalos forgalmazójától vagy viszonteladójától vásárolt. „Új termékünket” a következő
oldalon láthatja: Terméktámogatási státusz.
(c) „Felújított termék” minden olyan Synology-termék, amelyet a Synology partnere vagy a Synology hivatalos forgalmazója
vagy viszonteladója felújított, és amelyet nem „adott állapotban” vagy „garancia nélkül” értékesítenek.
(d) Egyéb definíciók: Az „Ügyfél” az az eredeti személy vagy jogi személy, aki megvásárolta a Terméket a Synologytól
vagy egy hivatalos Synology-forgalmazótól vagy -viszonteladótól; az „Online áruház” a Synology vagy a Synology partnerei
által üzemeltetett online áruházakat jelenti; a „Szoftver” az Ügyfél által megvásárolt Termékhez csatolt Synology-szoftvert,
az Ügyfél 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, videót, szöveget és a szoftverbe vagy a Termékbe
foglalt kisalkalmazást, illetve az ilyen szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket.
2. szakasz Jótállási idő
(a) „Jótállási idő”: A jótállási idő az Ügyfél által bemutatandó nyugtán vagy számlán megadott vásárlás napján kezdődik, és
az Új termékre vonatkozó Jótállási idő végét követő napon ér véget. Az egyes Új termékekre vonatkozó Jótállási időt lásd:
Terméktámogatási státusz. A Felújított termékek és a megjavított alkatrészek esetében a jótállási idő a cserélt termék
fennmaradó jótállási ideje vagy a csere/javítás napjától számított kilencven (90) nap (amelyik hosszabb), kivéve az „adott
állapotban” vagy „garancia nélkül” értékesített termékeket. Ha nem tudja bemutatni a bizonylatot vagy a számlát, a jótállási
idő kezdeteként – belső nyilvántartásunk alapján – a gyártás dátumát határozzuk meg.
(b) „Bővített jótállási idő”: Azoknak az ügyfeleknek, akik az EW201/EW202 opcionális szolgáltatást is megvásárolták az 1.
szakasz (b) részében leírt termékekhez, a vonatkozó, az EW201/EW202 opcionális szolgáltatásban regisztrált termék 2.
szakaszának (a) részében megadott garanciaidő két évvel meghosszabbodik. A bővített jótállással megvásárolható
termékekért lásd: Bővített jótállás.
(c) „Jótállási időszak azonnali lezárása”: A Synology meghajtó jótállási időszaka a következő helyzetekben azonnal lezárul:
(a) SSD-meghajtók esetében: az élettartamhoz kapcsolódó kopásjelző eléri vagy meghaladja a megvásárolt termékhez
tartozó „termékspecifikációk” részben meghatározott határértéket , (b) minden más meghajtó esetében: ha a hőmérsékleti
rekord eléri vagy meghaladja a meghajtó üzemi hőmérsékleti határértékét, amely a megvásárolt termékhez tartozó
„termékspecifikációk” részben található.
3. szakasz Korlátozott garancia és felelősség
3.1 Korlátozott garancia. A 3.2 szakasz rendelkezéseinek betartása mellett a Synology garantálja az Ügyfél számára, hogy
(a) minden Termék mentes lesz a gyártási anyaghibáktól, és (b) a Termékek a Jótállási Idő alatt rendeltetésszerű
használat esetén a Synology által a Termékre vonatkozóan közzétett specifikációknak megfelelően fognak működni. A
korlátozott garancia nem érvényes az Ügyfél által megvásárolt termékben található vagy az Ügyfél által külön megvásárolt
szoftverekre, amelyekre a Termékkel együtt átadott végfelhasználói licencszerződés vonatkozik. A Synology nem vállal
garanciát a Felújított termékekre, amelyeket „adott állapotban” vagy „garancia nélkül” értékesítenek. (c) A Korlátozott
garancia NEM ruházható át másokra, és kizárólag arra az ügyfélre vonatkozik, aki megvásárolta a terméket a Synology
partnerétől, és a hivatalos forgalmazóktól vagy viszonteladóktól. A 3 szakaszban meghatározott garancia lejár, ha az
Ügyfél a Terméket harmadik fél számára eladja vagy átadja.
3.2 Kivételek. A fenti garanciák és garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak a következőkre: (a) azon Termékekre,
amelyeket a Termék specifikációjában vagy a Termékhez kapcsolódó dokumentumokban foglaltaknak nem megfelelően
szereltek be vagy használtak, vagy bármilyen módon nem rendeltetésszerűen használtak vagy kárt tettek benne; (b)
baleset, tűz, folyadék, földrengés vagy más külső hatás által okozott, illetve a Termék nem megfelelő környezetben való
használata következtében keletkezett károkra; (c) a normál elhasználódás vagy a Termék elöregedése során bekövetkező
kozmetikai sérülésekre, ideértve többek között a karcolásokat, az ütődéseket és a portok műanyag borításának törését,
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kivéve, ha a probléma anyag- vagy gyártási hiba miatt lépett fel; (e) ha a Termékről eltávolították a sorozatszámot, és így a
Termék nem azonosítható be; (f) ha a Termék azért sérült meg vagy vált működésképtelenné, mert a Vásárló nem végezte
el vagy nem alkalmazta a számára a Synology által nyújtott bármely javítást, módosítást, bővítést, fejlesztést vagy
frissítést, vagy az Ügyfél harmadik felek által biztosított javítást, módosítást, bővítést, fejlesztést vagy frissítést végez,
telepít, alkalmaz vagy használ; (g) ha a Termék azért sérült meg, vált működésképtelenné vagy nem kompatibilissé, mert a
Terméket nem a Termékhez tervezett, a Synology által biztosított hardverrel, szoftverrel vagy egyéb kiegészítőkkel
telepítették vagy használták.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti esetekben a Synology megvizsgálja és ellenőrzi a termék megjelenését és működését.
3.3 Garanciális támogatás és kizárólagos jogorvoslat. Ha az Ügyfél a Jótállási Időn belül a lent megszabott módon
értesítést küld arról, hogy a 3.1 szakaszban biztosított garanciák valamelyikének a Termék nem felel meg, a Synology a
termék nem-megfelelőségének ellenőrzését követően saját döntése alapján: (a) megteszi az üzletileg észszerű
erőfeszítéseket a Termék megjavítására, (b) technikai támogatást nyújt vagy (c) a nem megfelelő Terméket vagy alkatrészt
a teljes Termék a 3.4 szakaszban írtaknak megfelelő visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology teljes
felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 3.1 szakaszban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék
bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. A Synology
ellenőrzi és megállapítja a Termék nem megfelelő voltát, a Vásárló indokolt mértékű segítségével. Tájékoztatjuk, hogy a
garanciális támogatás nem vonatkozik a Synology terméken vagy annak biztonsági másolatán tárolt adatok
megmentésére. Az Ügyfél a termék Synologynak való visszaküldése előtt készítsen biztonsági mentést a terméken tárolt
adatokról, ugyanis a Synology a garanciális szervizelés során minden információt és adatot törölhet a termékről, és nem
vállal felelősséget eszek elvesztéséért.
3.4 Visszavétel. A 3.3. pontnak megfelelő termékvisszaküldés esetén az Ügyfélnek követnie kell a Synology mindenkor
aktuális visszaküldési eljárását, és be kell nyújtania a nyugtát vagy a számlát. A visszaküldési eljárásról további
információkat talál a következő címen: Hogyan nyújthatok be garanciaigényt Synology termékemre? A garanciaigények
esetén az Ügyfélnek a 3.4. pont értelmében a teljes Terméket vissza kell küldenie a Synologynak. Amennyiben (a)
szétszerelték a Terméket (kivéve a Synology utasításai alapján szétszerelt Termékeket); vagy ha (b) a Termék
sorozatszámát eltávolították vagy megrongálták, és így a Termék nem azonosítható be; vagy ha (c) a Termék azért sérült
meg a visszaküldés során, mert nem megfelelően csomagolták be (például karcolások keletkeztek rajta, vagy
eldeformálódott), a Synology elutasítja a Terméket, majd az Ügyfél költségére visszajuttatja az Ügyfélnek. A Termékeket
ugyanolyan állapotban kell visszaküldeni, ahogy azokat a Synology átadta, a Synology által megadott címre kell postázni, a
postaköltséget előre ki kell fizetni, és a csomag tartalmának megfelelő védelmét garantáló csomagolást kell használni. A
visszaküldött termékekre kötött biztosítás, illetve azok elvesztésének/sérülésének kockázata a vásárlót terheli egészen
addig, amíg azokat a Synology előírásszerűen át nem veszi.
3.5 Új termék vagy felújított termék Synology által biztosított cseréje. Ha a Synology úgy dönt, hogy a 3.1 szakaszban
kifejtett Garancia keretében a Terméket kicseréli, akkor a Synology a Synology költségén és a Synology által
megválasztott módon csereterméket küld, miután a nem megfelelő Termék a 3.4 szakaszban leírtaknak megfelelően
visszajuttatásra került, és a Synology igazolta, hogy a Termék nem felel meg a garanciának. A Felújított termék Ügyfélnek
való visszaküldése előtt ellenőrizzük, hogy a termék megfelel-e a Synology szigorú minőségi elvárásainak. Ne feledje,
hogy a Felújított termék bizonyos részein foltok, karcolások és az elhasználódás más kisebb jelei lehetnek láthatók. Egyes
országokban a Synology bizonyos termékekre saját belátása szerint alkalmazza a Synology Csereszolgáltatást, amelynek
keretén belül a Synology postáz a Vásárlónak egy csereterméket, még azelőtt, hogy a Vásárló visszaküldte a Synology
számára a nem megfelelő terméket („Synology Csereszolgáltatás”).
3.6 Garancia kizárása. A SYNOLOGY ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁK, GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS
JÓTÁLLÁS, VALAMINT A VÁSÁRLÓ SZÁMÁRA A JELEN GARANCIÁBAN MEGSZABOTT JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESÍTENEK A SYNOLOGY ÁLTAL VISELT MINDEN MÁS GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGET ÉS JÓTÁLLÁST, AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT LEMOND A
SYNOLOGY ELLENI, A TERMÉKKEL, A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS SZOFTVERREL VAGY A JELEN
GARANCIA ALAPJÁN LESZÁLLÍTOTT MINDEN EGYÉB ÁRUVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS, AKÁR
JOGSZABÁLYON, AKÁR MÁS ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS JOGORVOSLATRÓL,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG, A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ
ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA; (B) A
MEGSZOKOTT TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A FELEK KÖZTI KORÁBBI
MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ VÉLELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK; (D)
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS
GONDATLANSÁGON, AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGELVEN
ALAPUL). A SYNOLOGY NEM SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉKEKEN TÁROLT VALAMENNYI ADAT AZ
ADATVESZTÉS BÁRMIFÉLE VESZÉLYE NÉLKÜL MINDIG BIZTONSÁGBAN VAN, ÉS A SYNOLOGY AZ ERRE
VONATKOZÓ GARANCIÁT KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍTJA. A SYNOLOGY AZT JAVASOLJA, HOGY A VÁSÁRLÓK
TEGYENEK MEGFELELŐ LÉPÉSEKET A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSE ÉRDEKÉBEN.
EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT,
HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A VÁSÁRLÓRA.
4. szakasz Felelősségkorlátozások
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4.1 Vis maior. Amennyiben a Synology valamely ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve többek között, de nem
kizárólag, az Ügyfél valamely cselekedetét vagy annak hiányát) a jelen Garanciának megfelelő teljesítésre nem, vagy csak
késedelemmel képes, a Synology nem vonható felelősségre, és ezek az esetek nem minősülnek a Garancia Synology
általi megszegésének.
4.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM
TEHETŐK FELELŐSSÉ VÉLETLEN, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ
ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI
KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A
JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN,
SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN
ALAPUL, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGY A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÜLT.
4.3 Felelősségkorlátozás. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER,
ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁHOZ VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ
ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS
ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A
GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A bizonyos
károkra és felelősségkorlátozásra vonatkozó fenti jogi nyilatkozat a hatályos törvényeknek megfelelően teljes mértékben
hatályos. Egyes államok törvényei, 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 Ügyfelekre nem vonatkoznak.
5. szakasz Egyéb rendelkezések
5.1 Tulajdonjogok. A Termékre, valamint a Terméket kísérő minden 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, illetve azokkal kapcsolatos szellemi
tulajdonjogok tulajdona, illetve az ezekre vonatkozó jogcímek egyike sem száll át az Ügyfélre ezen Garancia értelmében.
Az Ügyfél 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.
5.2 Engedményezés. Az Ügyfél a jelen Garancia értelmében létező jogait közvetlenül, jogszabály alapján vagy más úton
nem engedményezheti a Synology előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.
5.3 Kiegészítő feltételek kizárása. 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, és 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.
5.4 Vonatkozó jog. Hacsak helyi törvények kifejezetten meg nem tiltják, az Egyesült Államokban élő ügyfeleknek biztosított
garanciára az Amerikai Egyesült Államok Washington államának törvényeire vonatkoznak, az Egyesült Államokon kívül élő
ügyfeleknek biztosított garanciára pedig a Kínai Köztársaság (Tajvan) törvényei vonatkoznak, függetlenül az ezzel
ellentétes kollíziós jogi elvektől. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as
egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.
5.5 Vitarendezés. Amennyiben a Vásárló az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, 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 eldöntése
kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Szövetség mindenkor érvényes üzletszabályzatában
meghatározott választottbíróság hatáskörébe tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, az
eljárás kizárólag a Vásárló és a Synology közti vitára korlátozódik. Az egyeztető eljárás vagy annak bármely része nem
vonható össze más egyeztető eljárással, továbbá nem folytatható le széles körben vagy csoportos perben. A
választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a
dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A
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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. A választottbírósági eljárásokban meghozott döntés végleges, a felek számára kötelező
érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. A Vásárló 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 a Vásárló kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről
a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 5.5 szakasz rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű
választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben a Vásárló nem az Amerikai Egyesült Államokban 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 eljárás
keretében kerül sor. 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. 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 védelme érdekében jóvátételt követeljen vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.
5.6 Ügyvédi tiszteletdíjak. A jelen Garancia alapján fennálló bármiféle választottbírósági, mediációs vagy más jogi eljárás
során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl visszakövetelheti az ügyvédi díjakat, illetve mentesülhet a költségek és
az ügyvédi díjak megfizetése alól.
5.7 Exportkorlátozás. Ön tudomásul veszi, hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön
beleegyezik abba, hogy a Termékre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak
maradéktalan betartását.
5.8 Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek
vagy betartathatatlannak nyilvánítja, a Garancia többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.
5.9 Teljes megállapodás. A Garancia a Synology és a Vásárló közt 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.

FCC Declaration of Conformity
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.
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Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.
Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only.
This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of
the FCC Rules.
Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 23cm between the radiator & your body.
Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all
US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US
operation channels only.
FCC regulations restrict the operation of this device to indoor use only.
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Industry Canada statement:
This device complies with ISED’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution :
(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to
reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
(ii) where applicable, antenna type(s), antenna models(s), and worst-case tilt angle(s)
necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in
section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.
Avertissement:
Le guide d’utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des
instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement
pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux
systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
(ii) lorsqu’il y a lieu, les types d’antennes (s’il y en a plusieurs), les numéros de

modèle de l’antenne et les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester
conforme à l’exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d’élévation, énoncée à
la section 6.2.2.3, doivent être clairement indiqués

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed and operated with greater than 20cm
between the radiator & your body.
Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour
un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à plus de 20 cm
entre le radiateur et votre corps.
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取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變
更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善
至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須
忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
應避免影響附近雷達系統之操作。
「本產品電磁波曝露量(MPE)標準值1mW/cm2，送測產品實測值為 0.358 mW/cm2，建議使
用時至少距離人體 21 cm」
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RED Compliance Statement
Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)
In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information
on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:
Frequency Range
(MHz)
2412 ~ 2472
5180 ~ 5240
5250 ~ 5320
5500 ~ 5700

Max. Transmit Power (dBm) EIRP
19.86 dBm
22.80 dBm
22.94 dBm
29.87 dBm

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
radiator & your body.
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This device is restricted to indoor use
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