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Bedankt voor de aankoop van dit Synologyproduct! Voor u uw nieuwe RackStation instelt, moet u de inhoud van 
het pakket controleren om zeker te zijn dat u de onderstaande elementen hebt ontvangen. Lees ook aandachtig 
de veiligheidsinstructies om persoonlijk letsel of beschadiging van uw RackStation te voorkomen.

Opmerking: alle gebruikte afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het feitelijke product.

Inhoud van het pakket
Hoofdeenheid x 1 AC-netsnoer x 1

Schroeven voor 2.5"-schijven x 52

Schroeven voor 3,5"-schijven x 52

Voor u begint 1
Hoofdstuk
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 4 Hoofdstuk 1: Voor u begint

Synology RackStation in een oogopslag

Nr. Artikelnaam Locatie Beschrijving

1 Aan/uit-knop en indicator

Voorpaneel

1. Druk hierop om RackStation in te schakelen.
2. Om RackStation uit te schakelen, drukt u op de knop en houdt u deze 

ingedrukt tot u een geluidsignaal hoort en het LED-lampje van de 
voeding begint te knipperen.

2 Statusindicatielampje Toont de status van het systeem. Zie voor meer informatie "Bijlage B: 
LED-indicatietabel".

3 Alarmindicator Toont waarschuwingen van ventilator of temperatuur. Zie voor meer 
informatie "Bijlage B: LED-indicatietabel".

4 Knop Beep uit Indrukken om de pieptoon uit te schakelen die bij een storing wordt 
geactiveerd.

5 Schijfstatusindicator Toont de status van de schijven. Zie voor meer informatie "Bijlage B: 
LED-indicatietabel".

6 Schijflade Installeer hier de schijven (harde schijven of SSD-schijven).

7 Voedingspoort

Achterpaneel

Sluit hier de stroomkabels aan op de voedingsbron van uw RackStation.

8 Aan/uit-schakelaar van 
de voeding Druk op de aan/uit-schakelaar van de voeding.

9 PSU-ventilator Vewijdert overtollige warmte en koelt de PSU.

10 Consolepoort Deze poort wordt enkel gebruikt voor productie.

11 USB 2,0-poort Sluit hier externe schijven of andere USB-apparaten aan op RackStation.

12 USB 3.0-poort Sluit hier externe schijven of andere USB-apparaten aan op RackStation.

13 LAN-poort Sluit hier de RJ-45 netwerkkabels aan.

14 RESET-knop

1. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot u een geluidssignaal 
hoort om standaard IP-adres, DNS-server en wachtwoord terug te 
zetten die tot de account admin behoren.

2. Druk op de knop en houd deze ingedrukt tot u een geluidssignaal 
hoort. Druk vervolgens opnieuw op de knop en houd deze ingedrukt 
tot u drie geluidssignalen hoort om RackStation terug te zetten naar 
de status "Niet geïnstalleerd" zodat DiskStation Manager (DSM) 
opnieuw kan worden geïnstalleerd.

15 Uitbreidingspoort Sluit de Synology uitbreidingseenheden1  aan op uw Synology 
RackStation.

16 PCI Express-
uitbreidingssleuf Ondersteunt twee PCIe x82 add-on netwerkinterfacekaarten. 

1 Meer informatie over de uitbreidingseenheid van Synology die door uw RackStation wordt ondersteund, vindt u op www.synology.com.
2 Wit tegen x8-modus en zwart tegen x4-modus.

http://www.synology.com


 5 Hoofdstuk 1: Voor u begint

Veiligheidsinstructies

Uit de buurt van direct zonlicht en chemicaliën houden Zorg ervoor dat de omgeving niet onderhevig 
is aan plotse wijzigingen van temperatuur of vochtigheid. 

Plaats het product altijd rechtop.

Plaats het apparaat niet in de nabijheid van vloeistoffen.

Voor het schoonmaken moet u het netsnoer uit het stopcontact halen. Neem het apparaat af met 
vochtige papieren doekjes. Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen uit spuitbussen.

Om beschadiging door vallen te vermijden, mag het apparaat niet op een wagentje of andere 
onstabiele oppervlakken worden geplaatst.

Het netsnoer moet aangesloten worden op de juiste netspanning. Controleer of de geleverde AC-
spanning correct en stabiel is.

Zorg dat alle stroomkabels van de stroombron zijn losgekoppeld om de elektrische spanning uit het 
apparaat te halen.

Explosiegevaar door vervanging van de batterij door een verkeerd batterijtype. Zorg voor een 
adequate afvalverwerking van gebruikte batterijen.



Hulpmiddelen en onderdelen voor de installatie van de schijf
• Een schroevendraaier
• Minstens een 3.5"- of 2.5" SATA -schijf (ga naar www.synology.com voor compatibele harde schijven.)

Waarschuwing: als u een schijf installeert die gegevens bevat, formatteert het systeem de schijf en worden alle 
gegevens gewist. Maak voor de installatie een back-up van belangrijke gegevens.

Schijven installeren
1 Zoek de kleine knop op de handgreep van de hardeschijflade. Druk de knop in en trek de handgreep van de 

schijflade uit, zoals hieronder afgebeeld. 

2 Plaats de schijven in de schijflades:

• Voor 3.5"-schijven: plaats de schijf in de schijflade. Draai de lade ondersteboven en draai de vier 
schroeven vast in de hieronder aangegeven openingen om de schijf te bevestigen.

1. Voor 2,5"-schijven: plaats de schijf in de schijflade. Draai de lade ondersteboven en draai de vier schroeven vast 
in de hieronder aangegeven openingen om de schijf te bevestigen.

Hardware-installatie
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 7 Hoofdstuk 2: Hardware-installatie

3 Plaats de schijflade in de lege schijfsleuf.

Belangrijk: controleer of de schijflade volledig is ingeschoven. Zo niet, zal de schijf mogelijk niet naar behoren 
werken.

4 Duw de hendel in om de schijflade te bevestigen.
5 Herhaal de bovenstaande stappen om alle voorbereide schijven te installeren.
6 De schijven worden als volgt genummerd.

Opmerking: als u een RAID-volume wilt opzetten, raden we u aan om schijven van dezelfde grootte te installeren 
voor een optimale schijfcapaciteit.



 8 Hoofdstuk 2: Hardware-installatie

Een RAM-module aan RackStation toevoegen
Synology biedt RAM-modules waarmee u de geheugencapaciteit van uw RackStation kunt uitbreiden. Volg de 
volgende stappen om uw RAM-module te installeren, te controleren of te verwijderen.

De RAM-module installeren:

1 Schakel het RackStation uit en maak alle aangesloten kabels los om mogelijke schade te voorkomen.

Belangrijk: voor u de RAM-module installeert, moet u voor een volledige ontlading na afkoppelen van de 
stroomkabel(s) van RackStation 30 seconden wachten. Verwijder voor installatie statische elektriciteit door 
een waterleiding, stalen buis of een andere persoon aan te raken om de lading af te leiden en uw moederbord, 
randapparaten en andere componenten niet te beschadigen.

2 Verschuif de hieronder afgebeelde vergrendelingen om het ventilatordeksel te ontgrendelen. 

3 Schuif het ventilatordeksel omhoog en verwijder het.
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4 Volg de onderstaande stappen om de schroeven te verwijderen waarmee het bovendeksel is bevestigd:
a Verwijder de twee schroeven zoals hieronder afgebeeld.

b Verwijder de twee schroeven op de achterzijde. Schuif vervolgens het bovendeksel in de aangegeven 
richting en til het op.

c Verwijder de schroeven van de vergrendelingsbeugel en verwijder ze voor toegang tot de RAM-sleuven.

Belangrijk: door het deksel te verwijderen, worden gevoelige interne componenten aan mogelijke beschadiging 
blootgesteld. Raak geen andere componenten aan tijdens het toevoegen of verwijderen van geheugen. 
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5 Ga als volgt te werk om een nieuwe geheugenmodule te plaatsen:
a Ontgrendel de grendels van de geheugensleuf door deze opzij te duwen.
b Plaats de gouden rand van de module in het verlengde van de geheugensleuf.
c Duw met twee vingers de geheugenmodule gelijkmatig naar beneden.
d Als het geheugen juist werd geplaatst, springen de grendels op hun plaats.

6 Plaats het bovendeksel terug, schuif het op zijn plaats en draai alle schroeven vast.
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Om te controleren of RackStation de nieuwe geheugencapaciteit herkent:

1 Meld u bij DSM aan als admin of als gebruiker van de groep administrators.  .
2 Controleer Totaal fysiek geheugen in Configuratiescherm > Info Center.
Als het RackStation het geheugen niet herkent of niet correct opstart, controleert u of het geheugen correct is 
geïnstalleerd.

Om een RAM-module te verwijderen:

1 Volg stappen 1 en 4 van de procedure "De RAM-module installeren" om de behuizing van uw RackStation te 
verwijderen.

2 Volg de onderstaande stappen om de RAM-module te verwijderen:
a Ontgrendel de grendels van de geheugensleuf door ze opzij te duwen.
b Houd de geheugenmodule bij de hoeken vast en verwijder ze uit de sleuf.

3 Plaats het bovendeksel terug, schuif het op zijn plaats en draai de twee achterkantschroeven vast.

Een netwerkinterfacekaart aan RackStation toevoegen
Uw RackStation bevat twee PCI Express-uitbreidingssloten die u toelaten om twee 10G/E of Gigabit 
netwerkinterfacekaarten te installeren voor LAN poortuitbreiding.1 Controleer voor installatie of uw 
netwerkinterfacekaarten zijn uitgerust met lage-profielbeugels.

Om een volledige-profielbeugel te vervangen met een lage-profielbeugel:

1 Verwijder de twee schroeven waarmee de volledige-profielbeugel aan de interfacekaart is bevestigd. Verwijder 
vervolgens de beugel.

2 Draai de schroeven vast om de lage-profielbeugel te bevestigen.

1 Meer informatie over ondersteunde 10G/E- of Gigabit-netwerkkaarten vindt u op www.synology.com.

http://www.synology.com
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Om de netwerkinterfacekaart te installeren:

1 Volg stappen 1 en 4 van de procedure "De RAM-module installeren" om de behuizing van uw RackStation te 
verwijderen.

2 Volg de onderstaande stappen om de netwerkinterfacekaart te installeren:
a Verwijder de schroef van het toegangsplaatje van de poort. Verwijder vervolgens het toegangsplaatje.
b Aligneer de connector van de kaart met de uitbreidingssleuf en steek de kaart vervolgens in de sleuf.

Belangrijk:  controleer of u de connector er volledig hebt ingestoken. Zo niet, werkt de netwerkinterfacekaart 
mogelijk niet correct. Voor betere prestaties raden we de installatie van de netwerkinterfacekaart in de eerste PCI-E 
3.0x8-sleuf aan (wit).

c Draai de schroef vast om de netwerkinterfacekaart te fixeren.
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Systeemventilator vervangen
Bij systeemventilatorstoringen zie de onderstaande instructies om het RackStation te openen en de defecte venti-
latormodule te vervangen.

1 Verschuif de hieronder afgebeelde vergrendelingen om het ventilatordeksel te ontgrendelen.

2 Verwijder de ventilatordeksel door deze omhoog te schuiven.

3 De ventilatoren zijn als volgt genummerd:
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4 zoek de defecte ventilator en til de ventilator omhoog om hem te verwijderen.

5 Oefen gelijkmatige druk op de voedingsstekker uit en schuif hem van de voedingspoort zoals hieronder 
weergegeven. Verwijder vervolgens de defecte ventilator uit de ventilatorbehuizing.

6 Schuif een nieuwe ventilator in de behuizing. Steek het netsnoer in een voedingspoort.

7 Schuif de nieuwe ventilatorunit in het RackStation. Zorg dat de voedingspoort correct is uitgelijnd.
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Uw RackStation opstarten
1 Verbind een uiteinde van het netsnoer met de voedingspoort op de achterzijde van uw RackStation en het 

andere uiteinde met een stopcontact. 
2 Sluit minstens een LAN-kabel aan op een van de LAN-poorten en het andere uiteinde op uw switch, router of 

hub.

3 Controleer of de aan/uit-schakelaar van de voeding is ingeschakeld ("|").
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4 Druk op de aan/uit-knop om RackStation in te schakelen.

Uw RackStation is nu online en kan vanaf een netwerkcomputer worden gedetecteerd.



Nadat de installatie van de hardware is afgerond, installeer DiskStation Manager (DSM), het browsergebaseerd 
besturingssysteem van Synology, op uw RackStation.

DSM installeren met Web Assistant
Uw RackStation wordt geleverd met het ingebouwde hulpprogramma Web Assistant dat u helpt bij het 
downloaden en installeren van de meest recente versie van DSM op RackStation. Volg onderstaande stappen 
om Web Assistant te gebruiken.

1 Start het RackStation op.
2 Open een webbrowser op een computer in hetzelfde netwerk als het RackStation.
3 Voer een van de volgende items in de adresbalk van uw browser in:

a find.synology.com
b rackstation:5000

4 Web Assistant wordt opgestart in uw webbrowser. Het zal uw RackStation binnen het lokale netwerk 
detecteren. De status van uw RackStation moet op Niet geïnstalleerd staan.

5 Klik op Verbinding maken om het installatieproces te starten en volg de aanwijzingen op het scherm.

Opmerking:
1. Het RackStation moet verbonden zijn met het internet voor de installatie van DSM met Web Assistant.
2. voorgestelde browers: Chrome, Firefox.
3. RackStation en de computer moeten verbonden zijn met hetzelfde lokale netwerk.

Meer informatie
Gefeliciteerd! Uw RackStation is nu gebruiksklaar. Meer informatie of onlinebronnen over uw RackStation vindt u 
op www.synology.com.

DSM installeren op RackStation 3
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Item RS3617xs

Interne schijf 3.5" / 2.5" SATA III / SATA II x 12

Maximale capaciteit
• 96 TB (12 x 8 TB HDD)

• 288 TB met RX1217/RX1217RP (uitbreidingseenheid) x 2

Externe apparaatpoort
• USB 3.0 x 2
• USB 2.0 x 2

• Uitbreidingspoort x2 (Infiniband)

LAN-poort 1GbE (RJ-45) x 4

PCIe-sleuf PCIe x8-sleuf x 2 (witte sleuf in x8-modus, zwarte sleuf in x4-modus)

Grootte (H X B X D) (mm)
• 88 x 480 x 605 (inclusief rackmontagekits)
• 88 x 445 x 570 (exclusief rackmontagekits)

Gewicht (kg) 15.5

Ondersteunde client
• Windows 7 en hoger

• Mac OS X 10.10 of hoger

Bestandssysteem
• Intern: Btrfs, ext4

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

Ondersteund RAID-type
• Basic  • JBOD  • RAID 0  • RAID 1

• RAID 5  • RAID 6  • RAID 10

Certificaten • FCC klasse A • CE klasse A • BSMI klasse A

HDD-slaapstand Ja

Automatisch in-/uitschakelen Ja

Wake on LAN Ja

Taallokalisatie

Omgevingsvereisten

• Stroomspanning: 100 V tot 240 V AC
• Frequentie: 50/60 Hz

• Bedrijfstemperatuur: 5 tot 35˚C
• Opslagtemperatuur: -20 tot 60 ˚C

• Relatieve luchtvochtigheid: 5 % tot 95 % RV

Opmerking: modelspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com.

Specificaties A
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LED-indicator Kleur Status Beschrijving

Stroom
Blauw

Statisch Ingeschakeld

Knipperend Opstarten/Uitschakelen

Uit Uitgeschakeld

STATUS

Groen Statisch Volume normaal

Oranje Knipperend

Volume beschadigd/volume vastgelopen

Volume niet aangemaakt

DSM niet geïnstalleerd

Uit HDD-slaapstand

ALARM
Oranje Knipperend Ventilatorstoring/oververhit

Uit Systeem normaal

Harde-schijfstatusindicator 
(op lade)

Groen
Statisch Schijf gereed en niet-actief

Knipperend Bezig met toegang maken met de schijf

Rood Statisch Schijffout/poort uitgeschakeld1

Uit Geen interne schijf

LAN achteraan 
(links van de aansluiting)

Groen
Statisch Netwerk verbonden

Knipperend netwerk actief

Uit Geen netwerk

LAN achteraan 
(rechts van de aansluiting)

Groen Statisch Gigabit-verbinding

Oranje Statisch 100 Mbps-verbinding

Uit 10 Mbps-verbinding/geen verbinding

Opmerking: modelspecificaties kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. Meer informatie vindt u op www.synology.com.

LED-indicatietabel B
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1 Probeer uw RackStation opnieuw op te starten of sluit de schijf(schijven) opnieuw aan en start het HDD/SSD-diagnoseprogramma van de fabrikant om de 
integriteitsstatus van de schijf(schijven) te controleren. Kunt u zich aanmelden bij DSM start dan de ingebouwde S.M.A.R.T.-test om de schijf(schijven) te 
scannen. Neem contact op met Synology Technische Ondersteuning als het probleem blijft bestand.

http://www.synology.com
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