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Merknader 

 

 

 

FCC-erklæ ring 

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de fø lgende to betingelser: 

 Enheten skal ikke skape skadelige forstyrrelser. 
 Enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift. 

Dette utstyret er testet og funnet å væ re overensstemmende med grensene for digitalt ustyr, klasse A, i 
henhold til del 15 i reglene fra Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi 
fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Dette utstyret genererer, bruker og 
kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det 
forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjonsutstyr. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens 
ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette ustyret forårsaker skadelig interferens med radio- eller TV-
mottak, noe som kan fastsettes ved å slå på og av ustyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere 
interferensen ved bruk av et eller flere av de fø lgende tiltakene: 

 Vri på eller flytt mottakerantennen. 
 Ø k avstanden mellom apparatet og mottakeren. 
 Sett utstyret inn i en stikkontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til.  
 Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp. 

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde 
standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. 

 

CE-merkeadvarsel 

 

 

CE-merking for enheter uten trådløst nettverk / Bluetooth 

Den leverte versjonen av denne enheten er i samsvar med kravene i EEC-direktivene 2004/108/EF 
"Elektromagnetisk kompatibilitet" og IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Sikkerhet for utstyr for 
informasjonsteknologi". 

Sikkerhetsforholdsregler 
Følgende forholdsregler for sikkerhet vil øke levetiden for NAS-en. Overhold alle forholdsregler og instruksjoner. 
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Elektrisitet og sikkerhet 

 Koble produktet fra strømkilden fø r rengjøring. 
 Bruk bare den medfø lgende strømadapteren. Bruk av andre strømadaptere kan skade enheten. 

 Pass på at strømadapteren settes inn en stikkontakt med riktig merkestrøm. Se etiketten på 
strømforsyningen for å kontrollere merkestrøm. 

Driftssikkerhet 

 IKKE plasser produktet på et sted der det kan bli vått. 
 Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag. 
 Bruk produktet i miljøer med en omgivelsestemperatur mellom 0 °C og 40 °C. 
 IKKE blokker luftventilene på kabinettet til produktet. Alltid pass på at dette produktet har skikkelig 

ventilasjon. 

 IKKE sett gjenstander eller sø l væ ske inn i lufteventilene. Hvis du opplever tekniske problemer med 
produktet, må du kontakte en kvalifisert tekniker eller forhandleren. IKKE forsøk å reparere produktet selv. 

 

 

IKKE kast dette produktet sammen med husholdningsavfall. Produktet er 
konstruert for å tilrettelegge for korrekt gjenbruk av deler og resirkulering. 
Symbolet med en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk og 
elektronisk utstyr) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale 
myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zawartość 

Jednostka: AS5202T, AS5304T 
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Jednostka 

 

AS5202T 

 

 AS5304T 

 

Przewód zasilający 

x1 x1 

 

Zasilacz 

x1 x1 

 

Przewód sieciowy RJ45 

x2 x2 

 

Śruby do dysk 2.5” 

x8 x16 

 

Przewodnik Szybkiej 
Instalacji 

x1 x1 
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2. Ekstrautstyr 
 

Elementene nedenfor kan kjøpes hos locale forhandlere og i tilbehørsbutikken til ASUSTOR 
(http://shop.asustor.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.asustor.com/
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3. Maskinvareinstallasjonsveiledning 
Alle data som er lagret på harddisken(e), blir slettet og KAN IKKE tilbakeføres. Sikkerhetskopier alle 
viktige data før du initierer systemet. 

 

Nødvendig verktøy for installasjon av harddisk 

 Minst én 3,5 tommers SATA-harddisk. (Du finner en liste over kompatible harddisker på 
(http://www.asustor.com/service/hd?id=hd) 

 

Instalacja dysków twardych 

1. Zdejmij przedni panel, tak jak na poniższym obrazku. 

 AS5202T                                                                AS5304T 

                              

2. Przy pomocy zatrzasku wyciągnij tackę dysku z kieszeni dyskowej. 

AS5202T                                                              AS5304T 

                            

3. Włóż dysk twardy na tackę dysku. 

 By zainstalować dysk 3½", usuń dwie szyny po obu stronach tacki dyskowej. Następnie umieść w 
niej dysk i dopasuj oraz nałóż uprzednio usunięte szyny, by zabezpieczyć dysk. Teraz umieść go w 
serwerze. 

             

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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 By zainstalować dysk 2½", usuń dwie szyny po obu stronach tacki dyskowej. Wyrównaj i ułóż dysk 
twardy zgodnie z czterema otworami podpisanymi jako 2.5’’, złączką SATA skierowaną na zewnątrz. 
Cały czas trzymając dysk twardy i tackę dopasowane, odwróć ją i zabezpiecz dysk dokręcając cztery 
śruby M3, tak jak na rysunku poniżej. Śruby są załączone w zestawie. 

          

 

4. Wsuń tackę dyskową w szyny kieszeni dyskowej. Z pomocą zatrzasku delikatnie pchnij tackę w pełni 
wsuwając ją w kieszeń. Zabezpiecz dysk oraz tackę wciskając zatrzask, który powinien się łatwo zamknąć 
oraz słyszalnie “pstryknąć”. Upewnij się, że tacka jest wepchnięta do końca kieszeni dyskowej przed próbą 
zabezpieczenia jej zatrzaskiem. 

 AS5202T 

                

AS5304T 

               

5. Ponownie nałóż przedni panel. 

AS5202T                                                                     AS5304T 
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Zabezpieczasnie kabla zasilającego 

Pamiętaj: Możesz wykorzystać załączone mocowanie kabla zasilającego, aby utrzymać go w jednym 
miejscu. Zwłaszcza gdy obawiasz się jego odłączenia w razie przenoszenia serwera NAS. 

Przypnij mocowanie kabla zasilającego tak jak na poniższej grafice. 

AS5202T                                                                               AS5304T 

                                  

Połączenie i zasilanie 

1. Podłącz serwer do zasilania 

AS5202T                                                            AS5304T 

                             

2. Podłącz serwer do swojego routera, switcha lub huba przy pomocy kabla ethernetowego. 

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na około 2 sekundy, aż błękitna dioda zasilania się zaświeci. 
Oznacza to, że serwer NAS jest podłączony do prądu i ma zasilanie. Gdy tak będzie, zielona dioda statusu 
będzie migać, a niebieska dioda sieci również będzie się świecić. 
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AS5202T                                                                AS5304T 

                                 

 

4. Serwer NAS będzie gotowy do pracy, gdy tylko zielona diodę status przestanie migać i będzie się stale 
świecić. W tym momencie powinieneś również usłyszeć “piknięcie” systemowego sygnalizatora. 
Instalowanie sprzętu zostało ukończone. Przejdź teraz do instrukcji instalacji oprogramowania, aby 
skonfigurować ustawienia systemowe. 

Pamięć modernizacja systemu 

Uwagi i środki ostrożności 

Wszystkie urządzenia NAS serii AS52/AS53 obsługują moduły pamięci o pojemności do 8 GB. Przed dodaniem 
lub wyjęciem modułów pamięci należy uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności. 

 Urządzenie NAS i moduły pamięci są wyposażone w elementy o wysokiej precyzji oraz technologię 
złączy elektronicznych. Aby uniknąć unieważnienia gwarancji w okresie gwarancyjnym produktu, należy 
stosować się do poniższych zaleceń: 

 Pamięci dla urządzeń serii AS52/AS53 można nabyć od lokalnych dealerów lub ASUSTOR 
internetowej Akcesoria Store (http://shop.asustor.com). 

 Modułów pamięci nie należy instalować samodzielnie, jeśli użytkownik nie ma doświadczenia w 
uaktualnianiu pamięci komputera. 

 Nie należy dotykać złączy ani otwierać pokrywy wnęki na moduł pamięci. 

 Podczas samodzielnego dodawania lub wyjmowania modułów pamięci może dojść do wypadku lub 
usterki urządzenia NAS, spowodowanych uszkodzeniem gniazda i modułu lub niewłaściwym 
podłączeniem. W takim przypadku naliczona zostanie opłata za naprawę. 

 Należy uważać, aby nie zranić się w dłonie lub palce ostrymi krawędziami modułu pamięci, elementów 
wewnętrznych lub płytek drukowanych urządzenia NAS. 

 Firma ASUSTOR nie gwarantuje działania modułów pamięci innych firm z urządzeniem NAS. 

 Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy wyłączyć urządzenie NAS i urządzenia 
peryferyjne, a także odłączyć wszystkie wtyki i kable połączeniowe. 

 Aby zapobiec uszkodzeniu modułów pamięci wskutek wyładowania elektrostatycznego, należy stosować 
się do poniższych instrukcji: 

 Czynności nie należy wykonywać w miejscach, w których wystąpienie elektryczności statycznej jest 
bardzo możliwe, np. na dywanie. 

http://shop.asustor.com/
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 Przed dodaniem lub wyjęciem modułów pamięci należy dotknąć zewnętrznego metalowego 
przedmiotu innego niż urządzenie NAS w celu uziemienia siebie i wyeliminowania elektryczności 
statycznej. Nie wolno dotykać żadnych metalowych części wewnątrz urządzenia NAS. 

 Modułu pamięci nie wolno wkładać do gniazda w niewłaściwym kierunku. Może to spowodować 
uszkodzenie modułu lub gniazda albo zapalenie się płytki drukowanej. 

 Należy korzystać ze śrubokręta dopasowanego do rozmiaru śrub. 

 Nie należy wykręcać ani poluzowywać śrub innych niż określone. 

Niezbędne części i narzędzia 

 Śrubokręt krzyżowy Phillips 

 

Zdejmowanie pokrywy 

1. Zamknij system urządzenia NAS, wybierając polecenie [Shut down] (Zamknij system) z menu 
użytkownika systemu ADM. 

 

2. Odłącz wszystkie kable i urządzenia podłączone do urządzenia NAS, w tym przewód zasilający. 

AS5202T                                                                              AS5304T 
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3. Za pomocą śrubokręta poluzuj znajdujące się z tyłu urządzenia NAS trzy oznaczone na rysunku śruby. 

AS5202T                                                                             AS5304T 

                  

 

4. Chwyć pokrywę z obu stron dwoma rękoma, a następnie wyciągnij ją delikatnie w celu oddzielenia od 
obudowy. 
AS5202T 

        

AS5304T 
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Instalacja pamięci 

Wsuń pod odpowiednim kątem nowy moduł pamięci (zgodnie z poniższym rysunkiem). Po upewnieniu się, że 
moduł pamięci jest prawidłowo włożony należy z użyciem 2 palców delikatnie przechylać aż do usłyszenia 
wyraźnego „kliknięcia” obu zaczepów. 

AS5202T 

    

AS5304T 
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Zakładanie pokrywy 

1. Załóż pokrywę i przykręć ją za pomocą wykręconych uprzednio trzech śrub. 

2. Podłącz ponownie wszystkie kable, w tym przewód zasilający, a następnie uruchom urządzenie NAS. 
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4. Instalacja oprogramowania 
Du kan velge mellom fire installasjonsmetoder. Velg metoden som passer best for deg. kan du gå til 
nedlastingsdelen på ASUSTOR-nettsiden (http://www.asustor.com/service/downloads) for å laste ned den 
nyeste programvaren. 

 

Instalacja z pobierz centrum 

Windows-brukere 

1. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-
enheter på nettverket. 

 

 

2. Velg NAS-en fra listen, og fø lg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullfø re konfigureringen. 

http://www.asustor.com/service/downloads
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Mac-brukere 

1. Når ASUSTOR Control Center er installert, vil den automatisk begynne å søke etter ASUSTOR NAS-
enheter på nettverket. 

 

 

2. Velg NAS-en fra listen, og fø lg instruksjonene i installasjonsveiviseren for å fullfø re konfigureringen. 
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Web-installasjon 

1. Hvis du allerede vet IP-adressen til NAS-en, kan du åpne en nettleser og skrive inn IP-adressen (for 
eksempel: http://192.168.1.168:8000) for å starte initialisering. 

 

2. Fø lg instruksjonene i installasjonsveiviseren til å fullfø re konfigureringen. 

 

 

Montering ved hjelp av en mobil enhet 

1. Søk etter «AiMaster» i Google Play eller Apple App Store. Du kan også skanne QR-kodene under. Last ned 
og installer den mobile AiMaster-appen på den mobile enheten. 
 
 

AiMaster for Android                         AiMaster for iOS 

http://192.168.1.168:8000/
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2. Sørg for at den mobile enheten er koblet til det samme lokale nettverket som NAS-en er koblet til. 
 
3. Deretter åpner du AiMaster du og velger [ + ]-ikonet fra verktøylinjen øverst på skjermen. 

 
4. Velg [Auto Discovery (Automatisk søk)]. AiMaster vil nå søke etter NAS-en på det lokale nettverket. 



 

 

19 

 
5. Velg NAS-en fra listen som vises. 

 
6. Velg [Start Initialization (Start initialisering)] å starte installasjonen. Fø lg anvisningene for å fullfø re 

konfigurasjonen. 
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Installasjon ved hjelp av en direkte tilkobling 

Se delen Feilsøking for instruksjoner om installasjon. 

 

Slå av NAS-en 

1. Kontroller innstillingen for strømknappen som vist i illustrasjonen nedenfor. Du kan bestemme om du vil at 
NAS-en skal slås av eller gå i hvilemodus når strømknappen holdes nede i 1,5 sekunder. Du får tilgang til 
denne innstillingen fra ADM ved å velge: [Innstillinger][Maskinvare]  [Strøm]  [Innstillinger]. 
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2. Hold ned strømknappen i 1,5 sekunder. Du skal høre et «pip» fra summeren på systemet. Slipp knappen, så 
vil NAS-en enten slås av eller gå i hvilemodus, avhengig av innstillingen. 

AS5202T                                                                AS5304T 
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5. Dodatek 

Diody LED 

 

 

 

Diody LED Kolor Stan Opis 

Dioda 
zasilająca 

Niebieski 

stała Zasilanie włączone 

mrugająca Budzenie ze stanu uśpienia (S3) 

Pomarańczowy 

stała Stan uśpienia(S3) 

mruga co 10 sekund Tryb nocny 

Dioda 
systemowa 

Zielony 

mrugająca Włączanie zasilania 

stała System gotowy 

AS5202T 

1. Dioda zasilania 

2. Dioda systemowa 

3. Dioda sieciowa* 

4. Dioda USB 

5. Dioda dysku twrdego 

AS5304T 

1. Dioda zasilania 

2. Dioda systemowa 

3. Dioda sieciowa* 

4. Dioda USB 

5. Dioda dysku twrdego 
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Dioda 
sieciowa 

Niebieski stała 1G Port sieciowy podłączony 

Purpura stała 2.5G Port sieciowy podłączony 

Dioda USB Zielony 

stała 
Urządzenie USB podłączone do NAS 
jest gotowe 

mrugająca Uzyskiwanie dostępu 

Dioda 
dysku 
twardego 

Zielona 

stała Dysk twardy gotowy 

mrugająca Uzyskiwanie dostępu 

mruga co 10 sekund Hibernacji dysku 

Czerwona stała Nieprawidłowość dysku twardego 

 

Panel tylny 

 

 

 

AS5202T 

1. Port USB3.2 Gen 1 

2. Port HDMI 

3. Port 2.5G RJ45 

4. Przycisk Reset 

5. Wejście prądu stałego 

6. K-lock 

7. Wentylator systemowy 
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Rozwiązywanie problemów 

Pyt: Dlaczego nie mogę wykryć ASUSTOR NAS używając ASUSTOR Control Center? 

Odp.: Jeżeli masz problem z wykryciem NAS używając ASUSTOR Control Center, proszę 
zrobić co następuje:  

 

1. Proszę sprawdzić połączenie sieciowe: 

 Upewnij się, że twój komputer i NAS należą do tej samej sieci. 

 Sprawdź czy dioda sieciowa jest zapalona. Jeżeli nie, spróbuj podłączyć przewód sieciowy do innego portu 
lub użyj innego przewodu sieciowego. 

2. Proszę wyłączyć wszystkie firewalle na twoim komputerze. I przeskanować ponownie sieć używając 
ASUSTOR Control Center. 

3. Jeśli nadal nie możesz wykryć NAS, proszę połącz NAS do twojego komputera używając dołączonego 
przewodu RJ-45 i zmień ustawienia IP twojego komputera. 

 Wybierz [Start]   [Panel sterowania]    [Sieć i udostępnianie] 

AS5304T 

1. Port USB3.2 Gen 1 

2. Port HDMI 

3. Port 2.5G RJ45 

4. Przycisk Reset 

5. Wejście prądu stałego 

6. K-lock 

7. Wentylator systemowy 
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 Wybierz [Zmień ustawienia urządzenia] z lewej strony. 

 

 

 Wybierz prawym przyciskiem myszy [Połączenie lokalne] i naciśnij [Właściwości]. 
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 Pod zakładką [Sieć] wybierz [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] i kliknij [Właściwości]. 

 

 

 Pod zakładką [Ogólne] wybierz [Użyj adresu IP]. Ustaw [Adres IP] na 169.254.1.1 i [maska podsieci] na 
255.255.0.0 i kliknij [OK]. 
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 Otwórz ASUSTOR Control Center i przeskanuj sieć w poszukiwaniu NAS. 

 

 

4. Jeśli powyższe porady nie rozwiązały twojego problem prosimy o skontaktowanie się ze swoim dealerem 
ASUSTOR lub z serwisem klienta ASUSTOR. Zachęcamy ponadto do przejrzenia bazy wiedzy ASUSTOR 
Knowledgebase  

 

http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List
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