
Synology Wi-Fi Router MR2200ac

Hardware-installatiegids



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Voor u begint
Inhoud van de verpakking 3
Synology Wi-Fi Router in een oogopslag 4
Veiligheidsrichtlijnen 5

Hoofdstuk 2: Uw Synology Wi-Fi Router instellen
Uw Synology Wi-Fi Router positioneren 6
MR2200ac instellen als primair wifipunt 6
MR2200ac instellen als secundair wifipunt 7
SRM instellen 8

Bijlage A: Specificaties

Bijlage B: Tabel ledlampjes

 2 

Synology_HIG_MR2200ac_20180312



 3 Hoofdstuk 1: Voor u begint

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

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

Inhoud van de verpakking
Hoofdeenheid x 1 AC-netadapter x 1

RJ-45 LAN-kabel x 1

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

Synology Wi-Fi Router in een oogopslag
              

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

Nr. Artikelnaam Locatie Beschrijving

1 Wifi-indicator
Frontpaneel

Toont de status van de wifiverbinding.

2 STATUS-ledlampje Toont de status van het systeem.

3 USB 3.0-poort

Achterpaneel

Sluit hier een externe schijf of een USB-printer aan.

4 WPS-knop Indrukken om WPS te starten.

5 Wifi-knop Houd de knop 3 seconden lang ingedrukt om het wifinetwerk in of uit te 
schakelen.

6 LAN-poort Sluit een netwerkkabel op deze poort aan om een LAN-verbinding te 
maken.

7 WAN-poort Sluit een netwerkkabel van de ISP-modem aan op deze poort om een 
WAN-verbinding te maken.

8 Voedingspoort Sluit hier de AC-voedingsadapter aan.

9 Aan-uitknop Indrukken om de Synology Wi-Fi Router in of uit te schakelen.

10 RESET-knop Druk de knop 4 seconden (Soft Reset) of 10 seconden in (Hard Reset).

Opmerking: voor LED-indicatorinformatie zie "Bijlage B: Tabel ledlampjes".



 5 Hoofdstuk 1: Voor u begint

Veiligheidsrichtlijnen

Houd het toestel uit de buurt van direct zonlicht en chemicaliën. 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.

Haal voor het schoonmaken het netsnoer uit het stopcontact. 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.

Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd batterijtype. Zorg voor 
adequate afvalverwerking van gebruikte batterijen.



 6 Hoofdstuk 2: Uw Synology Wi-Fi Router instellen

Uw Synology Wi-Fi Router positioneren
Voor optimale prestaties raden we u aan om uw MR2200ac als volgt te positioneren:

• op een vlak oppervlak (bijv. op een hooggelegen plank) om mogelijke fysieke onderbrekingen te voorkomen;

• positioneer de router gecentreerd in het gebied van bedrade/draadloze clientapparaten en binnen de zichtbare 
afstand van draadloze apparaten;

• op een plek waar zo min mogelijk muren en plafonds tussen uw MR2200ac en clientapparaten liggen;

• uit de buurt van potentiële elektrische signaalbronnen, zoals andere wifirouters, 3G/LTE-basisstations en 
magnetrons;

• uit de buurt van grote oppervlakken van metaal of andere materialen zoals metalen deuren, glazen panelen en 
beton.

MR2200ac instellen als primair wifipunt
1 Verbind met de meegeleverde netwerkkabel uw MR2200ac (op de WAN-poort) met de ISP-modem.

2 Sluit een uiteinde van de stroomadapterkabel aan op de voedingspoort van uw MR2200ac en steek het andere 
uiteinde in het stopcontact. Druk op de aan-uitknop om uw MR2200ac in te schakelen. Wacht een tweetal 
minuten tot het STATUS LED-indicatielampje blauw oplicht.

Uw Synology Wi-Fi Router instellen 2
Hoofdstuk
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 7 Hoofdstuk 2: Uw Synology Wi-Fi Router instellen

3 Draadloze clientapparaten verbinden met uw MR2200ac:
a wanneer het wifisignaal LED-indicatielampje blauw oplicht, is MR2200ac gereerd om een verbinding te 

maken met andere apparaten.
b Gebruik uw draadloos apparaat om naar het wifinetwerk van uw MR2200ac te zoeken en een verbinding te 

maken.

Opmerking:
Hieronder de standaardgegevens van het wifinetwerk:
1. Wi-Fi SSID: Synology_serienummer
2. Wachtwoord: synology
De standaardgegevens kunnen wijzigen tijdens de initiële SRM-installatie.

MR2200ac instellen als secundair wifipunt
1 Sluit een uiteinde van de stroomadapterkabel aan op de voedingspoort van uw MR2200ac en steek het andere 

uiteinde in het stopcontact. Druk op de aan-uitknop om uw MR2200ac in te schakelen. Wacht een tweetal 
minuten tot het STATUS LED-indicatielampje blauw oplicht.

2 Meld u aan bij Synology Router Manager (SRM) op het primaire wifipunt, en ga naar Wi-Fi Connect > Wi-
Fi Point om uw MR2200ac aan het wifisysteem toe te voegen.

Opmerking: wanneer u MR2200ac als een extra wifipunt instelt, controleer dat uw primair wifipunt (RT2600ac of 
MR2200ac) de versie SRM 1.2 of hoger gebruikt.
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SRM instellen
1 Gebruik een computer of draadloos apparaat dat verbonden is met het lokale netwerk van de MR2200ac. 

Gebruikt u een draadloos apparaat, scan en maak een verbinding met het wifinetwerk (SSID: Synology_
serienummer; wachtwoord: synology).

2 Open een webbrowser en voer de URL in de adresbalk in
a http://router.synology.com
b http://192.168.1.1:8000

3 Eenmaal verbonden, klik op Starten om de SRM-installatiewizard te starten.

4 Vul de informatie in om een beheerdersaccount in te stellen. Klik op Volgende om door te gaan.



 9 Hoofdstuk 2: Uw Synology Wi-Fi Router instellen

5 Vul de informatie in om het wifinetwerk in te stellen. Klik op Volgende om door te gaan.

6 De werkingsmodus instellen. Kiest u de Draadloze Router-modus, dan kunt u de optie Externe toegang tot 
SRM inschakelen zodat externe toegang tot SRM alleen mogelijk is via de HTTP(S)-poort (bijv. 8000/8001).



 10 Hoofdstuk 2: Uw Synology Wi-Fi Router instellen

7 Kies een internetverbindingstype:
• PPPoE: kies deze optie wanneer u PPPoE-gegevens van uw ISP hebt ontvangen.
• Handmatig IP: kies deze optie wanneer u een beschikbaar IP-adres hebt ontvangen.
• Automatisch IP: kies deze optie wanneer uw ISP-modem een automatisch IP toewijst.

8 De wizard legt u verder uit hoe u uw Synology Router instelt. De instelling zal nog drie minuten duren.
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9 Klik na het voltooien van de instelling op Synology Router starten om van SRM en de vele functies te 
genieten.

 

Opmerking: hierboven vindt u een algemene demonstratie van de SRM Setup-stappen. De stappen en beschikbare 
opties kunnen variëren naargelang uw apparaattype (bijv. pc of draadloos apparaat), toegangstype (LAN, WAN of 
draadloze LAN) en geselecteerde werkingsmodus (draadloze router of draadloze AP).



 12 Bijlage A: Specificaties 

Artikel MR2200ac

Modelbeschrijving Synology Wi-Fi Router MR2200ac

Externe poort USB 3.0 x 1

WAN-poort Gigabit WAN x 1

LAN-poort Gigabit LAN x 1

Stroomadapter 12V/2A

Afmetingen (H X B X D) (mm) 154 X 199 X 65

Gewicht (kg) 0,45 kg

Ondersteunde clients 
(voor SRM-beheer)

• Windows 7 en 10
• Mac OS X 10.10 en hoger

Bestandssystemen Extern: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Wireless-standaarden
• 2.4GHz: 802.11 b/g/n

• 5GHz-1/5GHz-2: 802.11 a/n/ac

Werkfrequentiebereik
• 802.11n (2.4GHz): tot 400 Mbps

• 802.11ac (5GHz-1/5GHz-2): tot 867 Mbps

Draadloze werkmodi
• Draadloze router

• Draadloze AP (Access Point)

Draadloze beveiliging

• 64/128-bit WEP  • WPS-ondersteuning
• WPA2-Personal  • WPA/WPA2-Personal

• WPA2-Enterprise  • WPA/WPA2-Enterprise
• Opportunistic Wireless Encryption (OWE)

• WPA3-Personal • WPA3-Enterprise
• WPA2/WPA3-Personal

Verborgen antennes • 2T2R 2.4GHz/5GHz Tri Band

Knoppen en schakelaars • WPS  • Stroom  • Reset  • Wi-Fi in-/uitschakelen

Taallocalisatie

Milieuvereisten

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

• Bedrijfstemperatuur: 5 tot 40˚C
• Opslagtemperatuur: -20 tot 60˚C

• Relatieve vochtigheid: 5 % tot 95 % RV

Opmerking: modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

Specificaties A
Bijlage
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Niet geconfigureerd:

Ledlampje Kleur Status Beschrijving

Wifi-indicatielampjes Uit Standaard

STATUS
Blauw

Statisch Bezig met opstarten

Knipperend Gereed voor installatie

Uit Uitgeschakeld

Wanneer ingesteld als primair wifipunt:

Ledlampje Kleur Status Beschrijving

Wifi-indicatielampjes
Groen

Statisch Draadloos netwerk ingeschakeld

Knipperend Apparaat zoeken / Synchroniseren*

Uit Bezig met opstarten / Geen draadloos 
netwerk

STATUS

Groen
Statisch Ingeschakeld

Knipperend
AP WPS / Mesh WPS / 

Apparaat zoeken / Synchroniseren*

Blauw
Statisch Opstarten / Opnieuw instellen

Knipperend Admin-wachtwoord herstellen

Uit Uitgeschakeld

Wanneer ingesteld als secundair wifipunt:

Ledlampje Kleur Status Beschrijving

Wifi-indicator (bovenste)
Groen

Statisch Sterk signaal van vorig wifipunt /bedraad

Knipperend Apparaat zoeken / Synchroniseren*

Uit Bezig met opstarten of zwak draadloos 
signaal

Wifi-indicator (lagere)
Groen

Statisch
Zwak signaal van vorig wifipunt / 

Bedraad

Knipperend Apparaat zoeken / Synchroniseren*

Uit Bezig met opstarten of zwak draadloos 
signaal

STATUS

Groen
Statisch Verbonden

Knipperend
AP WPS / Mesh WPS / 

Apparaat zoeken / Synchroniseren*

Blauw Statisch Opstarten/resetten 

Rood Statisch Verbinding verbroken

Uit Uitgeschakeld

*Belangrijk: 
1. Apparaat zoeken: alle drie indicatielampjes zullen gelijktijdig knipperen.
2. Synchroniseren: de drie indicatielampjes zullen achtereenvolgens knipperen.

Opmerking: modelspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Ga naar www.synology.com voor de recentste informatie.

Tabel ledlampjes B
Bijlage



SYNOLOGY, INC.
EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE GEBRUIKER (“EULA”) IS EEN
JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (OF EEN INDIVIDU OF EEN RECHTSPERSOON) EN SYNOLOGY, INC. (
"SYNOLOGY") VOOR DE SYNOLOGY SOFTWARE DIE OP HET SYNOLOGY-PRODUCT WERD GEINSTALLEERD
DAT DOOR U WERD GEKOCHT (HET “PRODUCT”), OF LEGAAL WERD GEDOWNLOAD VAN 
WWW.SYNOLOGY.COM, OF ANDER KANAAL DAT DOOR SYNOLOGY WORDT AANGEBODEN ( "SOFTWARE").

ALS U DE PRODUCTEN MET DE SOFTWARE GEBRUIKT, DE SOFTWARE OP DE PRODUCTEN OF APPARAAT DAT
VERBONDEN IS MET DE PRODUCTEN INSTALLEERT, GAAT U AKKOORD OM AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE
EULA GEBONDEN TE ZIJN.  ALS U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA MAG U DE
PRODUCTEN DIE DE SOFTWARE BEVATTEN OF DE SOFTWARE NIET DOWNLOADEN VAN 
WWW.SYNOLOGY.COM OF ANDERE KANALEN DIE DOOR SYNOLOGIE WORDEN AANGEBODEN.  U MOET HET
PRODUCT RETOURNEREN NAAR DE VERKOPER WAAR U HET HEBT GEKOCHT VOOR EEN TERUGBETALING IN
OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJKE RETOURBELEID VAN DE VERKOPER.

Deel 1. Beperkte softwarelicentie. Onderhevig aan de algemene voorwaarden van deze EULA verleent Synology u een
beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie om een kopie van de Software van het Product of op uw
apparaat dat verbonden is met het product te installeren, uit te voeren en te gebruiken op het product, uitsluitend in het
kader van uw geautoriseerd gebruik van het Product.

Deel 2. Documentatie. U kunt een redelijk aantal kopieën maken en gebruiken van alle documentatie geleverd met de
Software; op voorwaarde dat deze kopieën enkel worden gebruikt voor interne bedrijfsdoeleinden en niet opnieuw worden
gepubliceerd of gedistribueerd (afgedrukt of in elektronische vorm) aan een derde partij.

Deel 3. Back-up U kunt een redelijk aantal kopieën maken van de Software, uitsluitend voor back-up en
archiveringsdoeleinden.

Deel 4. Updates. Alle software die Synology u levert of die beschikbaar wordt gemaakt op de Synology website op 
www.synology.com ("Website") of ander kanaal dat door Synology wordt aangeboden, dat de oorspronkelijke Software
bijwerkt of aanvult, wordt gedekt door deze EULA tenzij afzonderlijke licentievoorwaarden worden geleverd. In dit geval
zullen deze afzonderlijke voorwaarden leidend zijn.

Deel 5. Licentiebeperkingen. De licentie vermeld in Sectie 1, 2 en 3 is enkel van toepassing op de mate waarin u het
Product hebt besteld en betaald, en vermeldt al uw rechten met betrekking tot de Software.  Synology behoudt zich alle
rechten voor die niet expliciet worden vermeld in deze EULA.  Zonder vermindering van het voorgaande mag u geen
enkele derde partij autoriseren of toelaten: (a) de Software te gebruiken voor een ander doeleinde dan in verband met het
Product; (b) de Software licentiëren, verdelen, leasen, verhuren, uitlenen, toewijzen of anderzijds toepassen of de Software
gebruiken; (c) de bron code reverse engineeren, decompileren, de-assembleren of een poging ondernemen de broncode
te kennen voor of eventuele handelsgeheimen met betrekking tot de Software, behalve en uitsluitend in de mate dat een
dergelijke activiteit expliciet toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking; (d) eventuele
afgeleide werken van de Software aanpassen, wijzigen, veranderen, vertalen of aanmaken; (e) informatie met betrekking
tot het auteursrecht of andere eigendomsrechten op de Software of Product verwijderen, veranderen of verbergen op het
Product; of (f) alle methoden gebruikt door Synology om toegang tot de componenten, eigenschappen of functies van het
Product of de Software te omzeilen of proberen te omzeilen.   Met inachtneming van de beperkingen die in Deel 5 worden
gespecificeerd, mag u voor commerciële doeleinden services die op een Synology NAS-server worden gehost aan derden
leveren.

Deel 6. Open Source. De Software kan componenten bevatten die worden gelicentieerd aan Synology onder de GNU
Algemene Openbare Licentie ("GPL componenten"), momenteel beschikbaar op http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.  De
voorwaarden van de GPL gelden uitsluitend met betrekking tot de GPL-componenten in de mate dat deze EULA
conflicteert met de vereisten van de GPL in het kader van uw gebruik van de GPL-componenten en, in een dergelijke
situatie, verklaart u zich akkoord gebonden te zijn door de GPL met betrekking tot uw gebruik van dergelijke componenten.

Deel 7. Audit. Synology heeft het recht om te controleren of u de voorwaarden van deze EULA naleeft. U verklaart zich
akkoord toegang te verlenen aan Synology tot de faciliteiten, apparatuur, boeken, registraties en documenten en om
anderzijds redelijk samen te werken met Synology om een dergelijke audit, door Synology of afgevaardigden van
Synology, mogelijk te maken.

Deel 8. Eigendom. De Software is de waardevolle eigendom van Synology en zijn licentiehouders en wordt beschermd
door auteursrechten en andere wetgeving en verdragen ten aanien van intellectueel eigendom. Synology of zijn
licentiehouders zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op de Software, inclusief maar niet beperkt tot het
auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. 

Deel 9. Beperkte garantie. Synology biedt een beperkte garantie dat de Software substantieel zal voldoen aan de
specificaties voor de Software die door Synology werden gepubliceerd, indien aanwezig, of anderzijds vooropgesteld op de
website, gedurende een periode die door uw lokale wetgeving wordt vereist. Synology zal commercieel redelijke
inspanningen leveren om, volgens het exclusieve oordeel van Synology, een dergelijke niet-conformiteit in de Software te

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


corrigeren of een Software te vervangen die niet conform is met de voorgaande garantie, op voorwaarde dat u Synology
schriftelijk op de hoogte brengt van deze niet-conformiteit tijdens de garantieperiode. De voornoemde garantie is niet van
toepassing op een niet-conformiteit die het resultaat is van: (w) het gebruik, de reproductie, de distributie of
openbaarmaking die niet in overeenstemming is met deze EULA; (x) de aanpassing, de wijziging of een andere
verandering van de Software door iemand anders dan Synology; (y) de combinatie van de Software met een product,
diensten of andere items geleverd door iemand anders dan Synology; of (z) uw nalatigheid deze EULA na te leven.

Deel 10. Ondersteuning. Tijdens de periode die in Deel 9 wordt vermeld, zal Synology de ondersteuningsdiensten
beschikbaar maken voor u.  Na het verstrijken van deze periode kan de ondersteuning voor de Software beschikbaar zijn
van Synology op schriftelijke aanvraag.

Deel 11. Afwijzing van garanties. TENZIJ UITDRUKKELIJK HIERBOVEN VERMELD, WORDT DEZE SOFTWARE "AS IS"
EN MET ALLE FOUTEN GELEVERD. SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS VERWERPEN HIER ALLE ANDERE
GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, ALS RESULTAAT VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS,
MAAR NIET BEPERKT TOT EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID
VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE OF GEBRUIK, TITEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. ZONDER
BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT SYNOLOGY GEEN GARANTIE DAT DE SOFTWARE VRIJ IS VAN
BUGS, FOUTEN, VIRUSSEN OF ANDERE DEFECTEN.  

Deel 12. Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY, NOCH ZIJN LICENTIEHOUDERS, KUNNEN IN GEEN GEVAL
AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE, STRAFFELIJK,
GEVOLGSCHADE OF GELIJKAARDIGE SCHADE OF WELKE AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR
NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, OPBRENGSTEN, WINST OF BEDRIJF) DIE HET
RESULTAAT ZIJN VAN OF VERWANT ZIJN AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE ONMOGELIJKHEID DE
SOFTWARE TE GEBRUIKEN ONDER OF IN VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE, ONGEACHT OF DIT
GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN
EEN DERGELIJKE SCHADE.

Deel 13. Aansprakelijkheidsbeperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS ALS
RESULTAAT VAN OF VERWANT AAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF ANDERZIJDS ONDER OF IN
VERBAND MET DEZE EULA OF DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG
VOOR HET PRODUCT, ONGEACHT DE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP
CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN
ANDERE THEORIE. De voornoemde afwijzing van garanties, afwijzing van bepaalde schade en beperking van de
aansprakelijkheid is van toepassing op de maximum mate toegelaten door de toepasselijke wetgeving. De wetten van
bepaalde staten/rechtsgebieden verbieden de uitsluiting van impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde
schade. Binnen de mate dat deze wetgeving van toepassing op deze EULA is het mogelijk dat de voornoemde uitsluitingen
en beperkingen niet van toepassing zijn op u.

Deel 14. Uitvoerrestricties. U erkent dat de Software onderworpen is aan de exportrestricties van de V.S. U gaat ermee
akkoord dat u alle toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die van toepassing zijn op de Software, inclusief maar
zonder beperking van de exportwetgeving van de Verenigde Staten.

Deel 15. Beëindiging. Zonder afbreuk aan eventuele andere rechten kan Synology deze EULA beëindigen als u de hierin
vermelde algemene voorwaarden niet naleeft. In een dergelijke situatie moet u uw gebruik van de Software stopzetten en
alle kopieën van de Software en alle onderdelen vernietigen.

Deel 16. Toewijzing. U mag uw rechten onder deze EULA niet overdragen of toewijzen aan een derde partij, behalve de
rechten die vooraf op het Product werden geïnstalleerd. Een dergelijke overdracht of toewijzing in overtreding van de
voornoemde beperking zal nietig worden verklaard.

Deel 17. Toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet verboden door de lokale wetgeving wordt deze EULA bepaald door de
wetgeving van het land waar Synology Inc. actief is, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van tegenstrijdige
wettelijke principes.

Deel 18. Geschillenbeslechting. Elk geschil, controverse of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze EULA
wordt exclusief en definitief opgelost door arbitrage die door drie neutrale bemiddelaars, in overeenstemming met de
procedures van de Arbitragewet en soortgelijke regels zoals opgelegd in het land waar Synology Inc. actief is, wordt
uitgevoerd. Arbitrage en verwante handhavingsregels. In dergelijke situaties wordt de arbitrage beperkt tot het geschil
tussen u en Synology. De arbitrage, of een deel ervan, wordt niet geconsolideerd met andere arbitrage en wordt niet
uitgevoerd op basis van een class wide- of class action-basis. De arbitrage vindt plaats in Taipei, en de arbitrageprocedure
wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het Mandarijn. De beslissing van de
arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd rechtsgebied. U begrijpt dat, in
de afwezigheid van deze voorziening, u het recht heeft een dergelijk geschil, controverse of claim te procederen in een
rechtbank, inclusief het recht claims te procederen op basis van klasse of principieel proces, en u heeft expliciet en bewust
afstand gedaan van deze rechten en gaat akkoord ieder geschil op te lossen door bindende arbitrage in overeenstemming
met de voorzieningen van dit Deel 18. Niets in dit Deel kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology
schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of dergelijke andere rechten en oplossingen te zoeken die het
bedrijf bij recht of billijkheid heeft met betrekking tot eventuele bedreigingen of dreigende overtreding van een voorziening



van deze EULA met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

Deel 19. Gerechtskosten. In iedere arbitrage, bemiddeling of andere wettelijke actie of gerechtelijke actie om rechten of
oplossingen af te dwingen onder deze EULA heeft de winnende partij het recht, bovenop iedere andere schadeloosstelling
waar de betreffende partij recht op heeft, de kosten en redelijke gerechtskosten te recupereren.

Deel 20. Scheidbaarheid. Indien een voorziening van deze EULA als ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar wordt
beschouwd door een bevoegde rechtbank, dan blijft de rest van deze EULA volledig van kracht.

Deel 21. Volledige overeenkomst. Deze EULA omvat de volledige overeenkomst tussen Synology en u met betrekking tot
de Software en het onderwerp hiervan en heeft prioriteit boven alle vorige en gelijktijdige afspraken en overeenkomsten,
zowel schriftelijk als mondeling. Geen enkele wijziging, amendement of afwijzing van een van de voorzieningen van deze
EULA is geldig tenzij vooropgesteld in een schriftelijk instrument ondertekend door de partij die hierdoor wordt gebonden.

Deze EULA is een vertaling van de Engels versie. In het geval van een geschil tussen de Engelse en eventuele niet-Engels
versies zal de Engelstalige versie prevaleren.
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SYNOLOGY, INC.
BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

DEZE BEPERKTE GARANTIE ("GARANTIE") IS VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN (ZOALS HIERONDER
GEDEFINIEERD) VAN SYNOLOGY, INC. EN HAAR FILIALEN, INCLUSIEF SYNOLOGY AMERICA CORP,
(GEZAMENLIJK, "SYNOLOGY"). U AANVAARDT DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIE DOOR HET PAKKET TE
OPENEN EN/OF HET PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN. ALS U NIET AKKOORD BENT MET DE VOORWAARDEN
VAN DEZE GARANTIE MAG U HET PRODUCT NIET IN GEBRUIK NEMEN. U MOET HET PRODUCT RETOURNEREN
NAAR DE VERKOPER WAAR U HET HEBT GEKOCHT VOOR EEN TERUGBETALING IN OVEREENSTEMMING MET
HET TOEPASSELIJKE RETOURBELEID VAN DE VERKOPER.

Sectie 1. Producten.

(a) "Producten"verwijst naar nieuwe of vernieuwde producten.

(b) 'Nieuw product', bevat: (1) 'Categorie I-product' verwijst naar Synology-productmodellen RS810+, RS810RP+, RX410,
alle modellen uit de FS-serie, alle DS-/RS-NAS-modellen met het achtervoegsel XS+/XS (met uitzondering van
RS3413xs+) in of na de 13-serie, alle DX-/RX-/RXD-uitbreidingssystemen met minimaal 12 sleuven in of na de 13-serie,
10GbE NIC-, ECC DDR4- en ECC DDR3-geheugenmodules. (2) 'Category II-product' verwijst naar Synology-
productmodellen RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411,
RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS509+,
DS508, EDS14, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX510, DX5, NVR1218, NVR216, VS960HD, VS360HD, VS240HD,
M2D17 en alle andere geheugenmodules zonder ECC die niet in Categorie I zijn opgenomen. (3) "Categorie III-product"
omvat alleSynology-productmodellen die voldoen aan de volgende vereisten: alle DSNAS-modellen zonder XS+/XS-suffix
en met 5 en meer schijfsleuven in of na12-reeksen, alle RS NAS-modellen zonder XS+/XS-suffix in of na 12-reeksen enalle
DX/RX-uitbreidingsunits met 4 of 5 schijfsleuven in of na 12-reeksen.(4) "Categorie IV-product" verwijst naar alle
andereSynology-productmodellen die door de klant na 1 maart 2008 zijn gekocht.(5) "Categorie V-product" verwijst
naarSynology-productmodellen die door de klant na 29 februari 2008 werden gekochten eventuele "reserveonderdelen" die
rechtstreeks bij Synology werdengekocht.

(c) "Vernieuwd product" verwijst naar alleSynology-productmodellen die werden vernieuwd en die rechtstreeks door
Synologyvia de Online Store worden verkocht, met uitzondering van de producten die doorerkende Synology-verdelers of
-verkopers worden verkocht.

(d) Andere definities: "Klant" verwijst naar deoorspronkelijke persoon of rechtspersoon die het Product van Synology of
eenofficiële Synology distributeur of wederverkoper koopt; "Online Store"verwijst naar een onlinewinkel die door Synology
of Synology’s partner wordtuitgebaat; "Software" verwijst naar de eigen software vanSynology die met het Product wordt
meegeleverd wanneer dat gekocht wordt doorde Klant, door de Klant van de website wordt gedownload of vooraf op
hetProduct wordt geïnstalleerd door Synology. Deze software omvat firmware,geassocieerde media, afbeeldingen,
animaties, video, audio, tekst en applets inde software of het Product en eventuele updates of upgrades van dezesoftware.

Sectie 2. Garantieperiode

(a) "Garantieperiode": De garantieperiode is deperiode die begint te lopen op de datum dat het product door de klant
werdgekocht en eindigt (1) vijf jaar na die datum voor producten vancategory I; (2) drie jaar na die datum voor producten
vancategorie II & lll Products; (3) twee jaar na die datum voorproducten van categorie IV; (4) een jaar na die datum voor
productenvan categorie; of(5) 90 dagen na dergelijke datum voor Vernieuwde Producten,behalve voor deze die als "as is"
of met "geen garantie" inde Online Store worden gekocht.

(b) "Uitgebreide garantieperiode" : voor klanten die deoptionele service EW201 kopen voor in deel 1 (b) gespecificeerde
producten, zalde in deel 2 (a) gespecificeerde garantieperiode van het voor de optioneleservice EW201 geregistreerde
product met twee jaar worden verlengd.

Sectie 3. Beperkte garantie en aansprakelijkheid

3.1 Beperkte garantie. Onderworpen aan Sectie 3.6, Synology biedt de klant de garantie dat ieder product (a) vrij is van
materiële defecten en (b) bij normaal gebruik substantieel zal presteren in overeenstemming met de gepubliceerde
productspecificaties van Synology tijdens de garantieperiode. Synology biedt garantie op de software zoals vooropgesteld
in de met het product meegeleverde eindgebruikerslicentieovereenkomst. Synology kent geen garantie toe voor
vernieuwde producten die op "as is"- of "no warranty"-basis in Online Store worden verkocht.

3.2 Exclusieve oplossing. Als de klant informatie verstrekt over de niet-conformiteit met een van de garanties
vooropgesteld in Sectie 3.1 binnen de Garantieperiode zal Synology na verificatie van de non-conformiteit door Synology
naar eigen oordeel: (a) redelijke commerciële inspanningen leveren om het product te repareren, of (b) het niet-conforme
product of een onderdeel ervan vervangen na het retourneren van het volledige product in overeenstemming met Sectie
3.3 Het voorgaande bepaalt de volledige aansprakelijkheid van Synology en de enige en exclusieve oplossing van de klant
voor een inbreuk van de garantie onder Sectie 3.1 of enig ander defect of gebrek in het product. De klant zal Synology
helpen bij het stellen van een diagnose van iedere niet-conformiteit in het product en om ze te valideren De garantie
vermeld in Sectie 3.1 omvat niet: (1) garantie met betrekking tot de software; (2) fysieke installatie of verwijdering van het



product van de site van de klant; (3) bezoeken aan de website van de klant; (4) arbeid noodzakelijk om reparaties uit te
voeren of defecte onderdelen te vervangen buiten de normale openingsuren van Synology of zijn geassocieerde
dienstverleners, exclusief weekends en vakantiedagen van de dienstverleners; (5) alle werkzaamheden met apparatuur of
software van een derde partij; (6) garantie van de harde schijf indien ze werd geïnstalleerd door de klant of een derde
partij; noch (7) een garantie van compatibiliteit met de harde schijf.

3.3 Retourneren. Ieder door de Klant onder Sectie 3.2 geretourneerd product moet een retourautorisatienummer ("RMA")
worden toegewezen door Synology voor de verzending en moet worden geretourneerd in overeenstemming met de op dat
moment geldige RMA-procedures van Synology. De klant kan contact opnemen met iedere geautoriseerde
Synologyverdeler of -verkoper of ondersteuningsdienst van Synology voor hulp bij het bekomen van een RMA en moet een
bewijs voorleggen van de verkoop en het serienummer van het product indien bijkomende hulp wordt aangevraagd. Met
betrekking tot garantieclaims moet de klant het volledige product naar Synology retourneren in overeenstemming met deze
Sectie 3.3 om in aanmerking te komen voor dekking onder deze garantie. Ieder product dat wordt geretourneerd zonder
een RMA-nummer, of een product dat werd ontmanteld wordt (tenzij op vraag van Synology) geweigerd en aan de klant op
zijn kosten geretourneerd. Ieder product dat een RMA-nummer wordt toegewezen, moet worden geretourneerd in dezelfde
condities als het werd ontvangen van Synology naar het door Synology opgegeven adres, met port betaald, voldoende
verpakt om de inhoud te beschermen en met het RMA-nummer duidelijk aangegeven op de buitenzijde van de verpakking.
De klant is verantwoordelijk voor de verzekering en risico op verlies van de geretourneerde items tot Synology ze ontvangt.
Een product met een RMA-nummer moet worden geretourneerd binnen vijftien (15) dagen na het uitschrijven van het
toepasselijke RMA-nummer.

3.4 Vervanging door Synology. Als Synology opteert om een product onder deze garantie vermeld in Sectie 3.1 te
vervangen, zal Synology op eigen kosten een vervangend product verzenden via de verzendingsmethode geselecteerd
door Synology na ontvangst van het niet-conforme product geretourneerd in overeenstemming met Sectie 3.3 en validatie
door Synology dat het product niet conform is met de garantie. In bepaalde landen kan Synology naar eigen inzicht de
Synology Replacement Service toepassen voor bepaalde producten, waarbij Synology het vervangingsproduct naar de
klant stuurt nog voordat het niet-conforme product van de klant is ontvangen (“Synology Replacement Service”).

3.5 Ondersteuning. Tijdens de garantietermijn stelt Synology ondersteunende diensten ter beschikking. Na het verstrijken
van de vervaldatum van de toepasselijke garantietermijn is ondersteuning voor de software door Synology mogelijk op
schriftelijke aanvraag.

3.6 Uitzonderingen. De voorgenoemde garanties en garantieverplichtingen zijn niet van toepassing op een product dat (a)
geïnstalleerd of gebruikt werd op een wijze die niet is gespecificeerd of beschreven in de Productspecificaties; (b) werd
gerepareerd, gewijzigd of veranderd door andere partijen dan Synology of diens agent of vertegenwoordiger; (c) op enige
wijze werd misbruikt, incorrect gebruikt of beschadigd; (d) werd gebruikt met andere niet door Synology geleverde items
dan de hardware of software waarvoor het product werd ontworpen; of (e) anderzijds niet conform is met de
productspecificaties en als dit defect toe te schrijven is aan oorzaken buiten de controle van Synology om. De
voorgenoemde garanties zijn bovendien nietig als (1) de klant het product demonteert tenzij hij daartoe door Synology is
gemachtigd; (2) de klant nalaat een correctie, wijziging, verbetering of een andere update uit te voeren die door Synology
ter beschikking wordt gesteld van de klant; of (3) als de klant een correctie, wijziging, verbetering of een andere update
implementeert, installeert of gebruikt die ter beschikking werd gesteld door een derde partij. De garantie vermeld in Sectie
3.1 eindigt bij de verkoop of overdracht van het product door de klant aan een derde partij.

3.7 Afwijzing van garanties. DE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN DE
OPLOSSINGEN VAN DE KLANT VERMELD IN DEZE GARANTIE ZIJN EXCLUSIEF EN GELDEN TER VERVANGING;
DE KLANT VRIJWAART, ONTKENT EN WIJST HIERBIJ ALLE ANDERE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN
AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY AF EN ALLE ANDERE RECHTEN, CLAIMS EN OPLOSSINGEN VAN DE
KLANT TEGEN SYNOLOGY, EXPLICIET OF IMPLICIET, OP BASIS VAN DE WETGEVING OF ANDERZIJDS, MET
BETREKKING TOT HET PRODUCT, BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE EN ALLE ANDERE
GOEDEREN OF DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD ONDER DEZE GARANTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT
TOT: (A) IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK
DOELEINDE OF GEBRUIK; (B) IMPLICIETE GARANTIE VEROORZAAKT DOOR DE PRESTATIE, VERDELING,
GEBRUIK OF HANDEL; (C) CLAIM VAN INBREUK OF VERDUISTERING; OF (D) CLAIM IN ONRECHTMATIGE DAAD
(OP BASIS VAN NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE
THEORIE). SYNOLOGY BIEDT GEEN GARANTIE EN WIJST SPECIFIEK IEDERE GARANTIE AF DAT GEGEVENS OF
INFORMATIE OPGESLAGEN OP EEN SYNOLOGYPRODUCT VEILIG IS EN ZONDER RISICO OP
GEGEVENSVERLIES. SYNOLOGY RAADT AAN DAT DE KLANT DE NODIGE MAATREGELEN TREFT OM EEN BACK-
UP TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE WORDEN OPGESLAGEN OP HET PRODUCT. BEPAALDE STATEN OF
RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES. DE BOVENGENOEMDE
BEPERKING IS BIJGEVOLG MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING VOOR DE KLANT IN KWESTIE.

Sectie 4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Overmacht. Synology is niet aansprakelijk voor, noch wordt hij beschouwd als in overtreding van of fout onder deze
garantie op basis van een vertraging of de onmogelijkheid prestaties uit te voeren zoals vereist door deze garantie als
resultaat van een oorzaak of voorwaarde buiten zijn redelijke controle (inclusief, zonder beperking, iedere daad of
nalatigheid om te handelen uit hoofde van de klant).

4.2 Afwijzing van bepaalde schade. SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS KUNNEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK



WORDEN GESTELD VOOR DE KOSTEN VAN EVENTUELE INCIDENTELE, INDIRECTE, SPECIALE OF
STRAFRECHTELIJKE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF GELIJKAARDIGE SCHADE OF WELKE AANSPRAKELIJKHEID
DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEGEVENS, INFORMATIE, WINSTDERVING OF
BEDRIJFSVERLIEZEN) DIE HET RESULTAAT ZIJN VAN OF VERWANT ZIJN MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
OF DE ONMOGELIJKHEID OM HET PRODUCT, EVENTUELE BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE OF SOFTWARE EN
EVENTUELE ANDERE GOEDEREN OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN ONDER DEZE GARANTIE, ONGEACHT OF DIT
GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE
AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE, ZELFS ALS SYNOLOGY OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT
VAN DERGELIJKE SCHADE.

4.3 Beperking van aansprakelijkheid. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SYNOLOGY EN ZIJN LEVERANCIERS ALS
GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, BEGELEIDENDE DOCUMENTATIE
OF SOFTWARE EN ANDERE ONDER DEZE GARANTIE GELEVERDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF DE
ONMOGELIJKHEID OM DEZE TE GEBRUIKEN, IS BEPERKT TOT HET WERKELIJK DOOR DE KLANT BETAALDE
BEDRAG VOOR HET PRODUCT, ONGEACHT HET BEDRAG VAN DE VERGOEDING VOOR SCHADE DIE DE KLANT
KAN OPLOPEN EN ONGEACHT OF DIT GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF
NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE THEORIE. De voorgenoemde afwijzing van
garantie, bepaalde schade en de beperking van aansprakelijkheid is van toepassing in zoverre de toepasselijke wetgeving
dat toelaat. De wetten van bepaalde staten/rechtsgebieden verbieden uitsluiting of beperking van bepaalde schade. In het
kader van de op deze EULA toepasselijke wetgeving zijn eerder genoemde uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op
de Klanyt van toepassing.

Sectie 5. Overige

5.1 Eigendomsrechten. Het Product en meegeleverde software en documentatie omvatten intellectuele eigendomsrechten
van Synology en derde leveranciers en licentiehouders. Synology behoudt zich alle rechten, titels en belangen voor met
betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van het product, en geen aanspraak op of eigendomstitel van intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot het product, de meegeleverde software of documentatie en eventuele andere onder
deze garantie geleverde goederen wordt onder deze garantie aan de klant overgedragen. De klant moet (a) de algemene
voorwaarden naleven van de eindgebruikerlicentie van Synology die wordt meegeleverd met software door Synology of
een geautoriseerde Synologyverdeler of -verkoper; en (b) hij mag geen pogingen ondernemen tot reverse-engineering van
een product of component hiervan, noch de begeleidende software of een van de intellectuele eigendomsrechten van
Synology op een andere manier toe-eigenen, omzeilen of overtreden.

5.2 Toewijzing. De klant mag geen van zijn rechten onder deze Garantie direct toewijzen, door uitvoering van de wet of
anderzijds, zonder voorafgaande toesteming van Synology.

5.3 Geen bijkomende voorwaarden. Tenzij expliciet toegestaan door deze Garantie, is geen enkele partij gebonden door,
en iedere partij verwerpt specifiek, iedere algemene of andere voorziening die in strijd is met de voorzieningen van deze
Garantie die wordt uitgevaardigd door de andere partij in een aankooporder, ontvangstbewijs, acceptatie, bevestiging,
briefwisseling of anderzijds, tenzij iedere partij specifiek schriftelijk akkoord gaat met deze voorziening. Bovendien, als
deze Garantie conflicteert met een algemene voorwaarde of een andere overeenkomst ingevoerd door de partijen met
betrekking tot de producten, zal deze Garantie prioriteit hebben, tenzij de andere overeenkomst specifiek verwijst naar de
secties van deze Garantie waarop ze voorrang heeft.

5.4 Toepasselijke wetgeving. Tenzij expliciet verboden door de lokale wetgeving wordt deze Garantie geregeerd door de
wetgeving van de staat Washington, U.S.A. voor klanten die woonachtig zijn in de Verenigde Staten; en door de wetgeving
van Republiek China (Taiwan) voor klanten die niet woonachtig zijn in de Verenigde Staten, zonder rekening te houden
met eventuele conflicten van tegenstrijdige wettelijke principes. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken of iedere opvolger hiervan is niet van toepassing.

5.5 Geschillenbeslechting. Ieder geschil, controverse of claim als resultaat van of met betrekking tot deze garantie, het
product of de dienstverlening geleverd door Synology met betrekking tot het product of de relatie tussen klanten die in de
Verenigde Staten wonen en Synology wordt exclusief en definitief beslecht door arbitrage onder de huidige commerciële
regels van de American Arbitration Association, behoudens anders voorzien. De arbitrage wordt uitgevoerd door een
enkele bemiddelaar en is beperkt tot het geschil tussen de klant en Synology. De arbitrage of een deel ervan wordt niet
geconsolideerd met andere arbitrage en wordt niet uitgevoerd op basis van een class wide- of class action-basis. De
arbitrage wordt gehouden in King County, Washington, V.S.A. door indiening van documenten, via telefoon, online of
persoonlijk zoals bepaald door de bemiddelaar op verzoek van de partijen. De partij die een arbitrage of het geding wint in
de Verenigde Staten of op andere wijze krijgt alle kosten en redelijke advocatenerelonen terugbetaald, inclusief eventuele
arbitragevergoedingen betaald door de winnende partij. Iedere beslissing van een dergelijke arbitrage is definitief en
bindend voor de partijen, en het oordeel mag vervolgens door iedere bevoegde rechtbank worden geïmplementeerd. De
Klant begrijpt dat, in afwezigheid van deze voorziening, hij het recht zou hebben gehad een dergelijk geschil, controverse
of claim aanhangig te maken, inclusief het recht dergelijke claims aanhangig te maken of een principieel proces op te
stellen in naam van een groep, en de Klant wijst deze rechten expliciet en bewust af en verklaart zich akkoord eventuele
geschillen op te lossen op basis van een bindende arbitrage in overeenstemming met de voorzieningen van deze Sectie
5.5. Voor klanten die niet in de Verenigde Staten wonen moet ieder geschil, iedere controverse of claim beschreven in
deze sectie definitief worden beslecht volgens arbitrage uitgevoerd door drie neutrale bemiddelaars in overeenstemming
met de R.O.C-procedures. Arbitragewetgeving en de toepasselijke regelgeving. De arbitrage vindt plaats in Taipei, Taiwan,
R.O.C., en de arbitrageprocedure wordt uitgevoerd in het Engels, of, indien beide partijen daartoe akkoord gaan, in het



Mandarijns. De arbitragebeslissing is definitief en bindend voor de partijen en kan opgelegd worden in ieder bevoegd
rechtsgebied. Niets in deze Sectie kan worden beschouwd als een verbod of beperking van Synology om
schadeloosstelling te zoeken via een gerechtelijk bevel of om gelijkaardige rechten en oplossingen te zoeken die het van
rechtswege of omwille van billijkheid heeft met betrekking tot eventuele bedreigingen of dreigende overtreding van een
voorziening van deze garantie met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van Synology.

5.6 Gerechtskosten. Bij elke arbitrage, bemiddeling of andere wettelijke of gerechtelijke actie om rechten of oplossingen af
te dwingen onder deze gebruikersovereenkomst heeft de winnende partij het recht om, naast iedere andere
schadeloosstelling waar zij recht op heeft, de kosten en redelijke gerechtskosten te recupereren.

5.7 Exportrestricties. U erkent dat het¨Product mogelijk onderworpen is aan exportrestricties in de VS. U erkent dat u alle
toepasselijke wetten en verordeningen naleeft die van toepassing zijn op het Product, inclusief en zonder beperking van de
voorschriften van de Amerikaanse exportadministratie.

5.8 Splitsbaarheid. Indien een voorziening van deze EULA als ongeldig, onwettelijk of niet afdwingbaar wordt beschouwd
door een bevoegde rechtbank blijft de rest van deze EULA volledig van kracht.

5.9 Volledige overeenkomst. Deze garantie omvat de volledige overeenkomst en heeft voorrang op alle eerdere
overeenkomsten tussen Synology en de klant met betrekking tot het voorwerp ervan. Geen enkele wijziging, een enkel
amendement of afwijzing van een van de voorzieningen van deze gebruikersovereenkomst is geldig tenzij vooropgesteld in
een schriftelijk instrument ondertekend door de partij die hierdoor is gebonden.
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EU Declaration of Conformity 

Languages Statement 

English 

Declaration of Conformity for the Radio Equipment Directive 2014/53/EU 

Hereby, Synology Inc. declares that this Wireless Router is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. 

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following 
internet address: https://www.synology.com/support/download/MR2200ac

All operational modes: 
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below: 
2400 MHz – 2483.5 MHz: 19.97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22.96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22.85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29.99 dBm (EIRP) 
5150 to 5350 MHz is restricted to indoor. 

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with 
minimum distance 20cm between the radiator & your body. 

Danish 

Erklæring om overholdelse af radioudstyrsdirektivet 2014/53/EF 

Herved erklærer Synology Inc., at firmaets trådløse router overholder de vigtigste 
krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EF. 

Den fulde tekst i EU-overholdelseserklæringen findes på følgende internetadresse: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac 

Alle driftstilstande: 
2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

Frekvensen, tilstanden og den maksimale overførte effekt i EU vises nedenfor: 
2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
5150 til 5350 MHz er begrænset til indendøre. 

Dette udstyr overholder EU's grænser for strålingseksponering angivet for et 
ukontrolleret miljø. Dette udstyr skal installeres og drives med min. afstand på 20 
cm mellem stråleenheden og din krop. 



German 

Konformitätserklärung für die Funkausanlagen-Richtlinie 2014/53/EU 

Hiermit erklärt Synology Inc., dass dieser WLAN-Router den grundlegenden 
Anforderungen und anderen Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. 

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter der 
folgenden Internetadresse zur Verfügung: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac

Alle Betriebsmodi: 
2,4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

Die Frequenz, der Modus und der max. übertragene Strom in der EU sind im 
Folgenden aufgeführt: 
2.400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5.150 MHz – 5.250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5.250 MHz – 5.350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5.470 MHz – 5.725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
5.150 bis 5.350 MHz sind auf Innenräume beschränkt. 

Diese Ausrüstung entspricht den EU-Strahlenkontaktgrenzwerten, die für eine 
unkontrollierte Umgebung definiert wurden. Diese Ausrüstung muss mit einem 
Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahlengerät und Ihrem Körper 
installiert und betrieben werden. 

Greek 

Δήλωση Συμμόρφωσης με την Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ 

Με το παρόν η Synology Inc. δηλώνει ότι ο παρών Ασύρματος Δρομολογητής 
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. 

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην 
ακόλουθη διεύθυνση Internet: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac 

Όλες οι καταστάσεις λειτουργίας: 
2,4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

Η συχνότητα, η κατάσταση λειτουργίας και η μέγιστη ισχύς μετάδοσης στην ΕΕ 
αναφέρονται παρακάτω: 
2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
Η ζώνη 5150 έως 5350 MHz επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα καθορισμένα όρια έκθεσης σε 
ακτινοβολία της ΕΕ για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο παρών εξοπλισμός πρέπει 
να εγκαθίσταται και να λειτουργεί σε ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ της 
πηγής ακτινοβολίας και του σώματός σας. 



Finnish 

Yhdenmukaisuusjulistus Radiolaitedirektiivin 2014/53/EC mukaan 

Täten Synology Inc. vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen EU-
direktiiviin 2014/53/EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden 
merkityksellisten määräysten kanssa. 

Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internet-
osoitteesta: https://www.synology.com/support/download/MR2200ac

Kaikki käyttötilat: 
2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

Taajuus, tila ja maksimi lähetetty teho EU:ssa on lueteltu alla: 
2400 MHz - 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz - 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz - 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz - 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
5150 - 5350 MHz on rajoitettu sisäkäyttöön 

Tämä laite noudattaa EU-säteilyraja-arvoa, joka on asetettu valvomattomalle 
ympäristölle. Tämä laite tulisi asentaa ja sitä tulisi käyttää 20 cm 
minimietäisyydellä kehosi ja radiaattorin välillä. 

French 

Déclaration de conformité pour la directive sur les équipements 
radioélectriques 2014/53/UE 

Par la présente, Synology Inc. déclare que ce routeur sans fil est conforme 
aux exigences essentielles et autres dispositions connexes de la directive 
2014/53/UE. 

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité UE est disponible à 
l'adresse Internet suivante : 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac 
Tous les modes de fonctionnement : 
2,4GHz : 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5GHz : 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

La fréquence, le mode et la puissance émise maximale en UE sont répertoriés 
ci-dessous :
2400 MHz – 2483,5 MHz : 19,97 dBm (EIRP)
5150 MHz – 5250 MHz : 22,96 dBm (EIRP)
5250 MHz – 5350 MHz : 22,85 dBm (EIRP)
5470 MHz – 5725 MHz : 29,99 dBm (EIRP)
5150 à 5350 MHz est restreint à une utilisation en intérieur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de 
l'UE indiquées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être 
installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et 
votre corps. 



Italian 

Dichiarazione di conformità alla Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 
2014/53/UE 

Synology Inc. dichiara che il router wireless soddisfa i requisiti essenziali e le 
altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. 

Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente 
indirizzo Internet: https://www.synology.com/support/download/MR2200ac 

Tutte le modalità operative: 
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

La frequenza, la modalità e la potenza massima tasmessa in UE sono elencate di 
seguito: 
2400 MHz – 2483.5 MHz: 19.97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22.96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22.85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29.99 dBm (EIRP) 
Da 5150 a 5350 MHz limitato ad ambienti interni. 

Quest'apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni definiti 
dall'UE per ambienti non controllati. Quest'apparecchiatura deve essere 
installata e messa in funzione con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore 
e l'utente. 

Dutch 

Conformiteitsverklaring voor richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU 

Synology Inc. verklaart hierbij dat deze draadloze router aan de essentiële 
vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU voldoet. 

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbare op het 
volgende internetadres: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac 

Alle operationele modi: 
2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

De frequentie, modus en maximaal verzendingsvermongen in EU is als volgt: 
2400 MHz – 2483.5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
5150 tot 5350 MHz is beperkt voor binnengebruik. 

Dit apparaat voldoet aan de EU-limieten voor stralingsblootstelling bepaald 
voor ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en 
gebruikt op een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. 



Portuguese 

Declaração de conformidade para a Diretiva 2014/53/UE relativa aos 
equipamentos de rádio 

Por este meio, a Synology Inc. declara que o Router Sem Fios está em 
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 2014/53/UE. 

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no 
seguinte endereço de Internet: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac

Todos os modos de funcionamento: 
2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

A frequência, o modo e a potência máxima transmitida na União Europeia 
estão listados abaixo: 
2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
5150 a 5350 MHz está restrito a ambientes fechados. 

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à 
radiação da UE definidos para um ambiente não controlado. Este 
equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 
cm entre o radiador e o seu corpo. 

Spanish 

Declaración de conformidad de la Directiva de equipos de radio 2014/53/UE 

Por la presente, Synology Inc. declara que este enrutador inalámbrico cumple 
los requisitos esenciales y el resto de disposiciones aplicables de la Directiva 
2014/53/UE. 

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible 
en la siguiente dirección de Internet: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac

Todos los modos de funcionamiento: 
2,4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5 GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

A continuación se enumeran la frecuencia, el modo y la energía transmitida 
máxima en la UE: 
2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
El intervalo de 5150 a 5350 MHz está limitado a espacios interiores. 

Este equipo cumple las limitaciones de exposición a radiación de la UE 
establecidas para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y 
utilizar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo. 



Swedish 

Försäkran om överensstämmelse med direktivet för radioutrustning 
2014/53/EG 

Synology Inc. Försäkrar härmed att den här trådlösa routern överensstämmer 
med de grundläggande kraven och andra gällande bestämmelser för direktivet 
2014/53/EG. 

Den fullständiga texten för EG-försäkran om överensstämmelse finns 
tillgänglig på följande internetadress: 
https://www.synology.com/support/download/MR2200ac 

Alla driftslägen: 
2,4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40) 
5GHz: 802.11a, 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) 

Frekvensen, läget och den maximalt utsända effekten i EG finns uppräknat 
här nedanför: 
2400 MHz – 2483,5 MHz: 19,97 dBm (EIRP) 
5150 MHz – 5250 MHz: 22,96 dBm (EIRP) 
5250 MHz – 5350 MHz: 22,85 dBm (EIRP) 
5470 MHz – 5725 MHz: 29,99 dBm (EIRP) 
5150 till 5350 MHz är begränsat till inomhus. 

Den här utrustningen överensstämmer med EG-gränser för 
strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Den här utrustningen ska 
installeras och användas med som minst ett avstånd på 20cm mellan kylaren 
och din kropp. 



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. 



FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power) 

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 20cm between the radiator & your body. 

FOR COUNTRY CODE SELECTION USAGE (WLAN DEVICES) 

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. 



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) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz

and 5470-5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. 

limit;  

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz

shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for 

point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and  

(iv) the 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. 

(v) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users

(i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these 

radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices. 

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) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5



350 MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e; 

(iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 
850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à 

point et l’exploitation non point à point, selon le cas;  

(iv) les pires angles d’inclinaison nécessaires pour rester conforme à l’exigence de la

p.i.r.e. applicable au masque d’élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être 
clairement indiqués. 

(v) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de 
haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) 

pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient 

causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL. 

FOR MOBILE DEVICE USAGE (>20cm/low power)

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 

minimum distance 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 avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre 
corps. 



低功率電波輻射性電機管理辦法 

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，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。 

第十四條 低功率射頻電機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。 

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 

低功率射頻電機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。 

1. 使用此產品時應避免影響附近雷達系統之操作。

2. 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

3. 「電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm2，送測產品實測值為 0.814

mW/cm2」



クラス B VCCI 基準について 

この装置は、クラス Ｂ 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する

ことを 目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接

して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 
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