Synology Wi-Fi Router MR2200ac
Guia de instalação de hardware
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Capítulo

1

Antes de começar
Obrigado por adquirir este produto da Synology! Antes de configurar o seu novo Synology Wi-Fi Router, verifique
o conteúdo da embalagem para confirmar se recebeu os itens abaixo. Além disso, certifique-se de que lê
cuidadosamente as instruções de segurança para evitar danos físicos ou no Synology Wi-Fi Router.
Nota: todas as imagens abaixo são meramente ilustrativas e podem ser diferentes do produto real.

Conteúdo da embalagem
Unidade principal x 1

Transformador de CA x 1

Cabo RJ-45 LAN x 1
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Visão geral do Synology Wi-Fi Router
1

2

3 4 5

Localização

6

7

N.º

Nome do artigo

1

Indicador de Wi-Fi

2

Indicador STATUS

3

Porta USB 3.0

4

Botão WPS

Prima para iniciar WPS.

5

Botão Wi-Fi

Prima o botão durante 3 segundos para ligar/desligar a rede Wi-Fi.

6

Porta LAN

7

Porta WAN

8

Porta de alimentação

Ligue aqui o transformador de CA.

9

Botão de alimentação

Prima para ligar/desligar o Synology Wi-Fi Router.

10

Botão RESET

Painel frontal

Descrição
Mostra o estado dos sinais Wi-Fi.
Apresenta o estado do sistema.
Ligue aqui uma unidade externa ou uma impressora USB.

Ligue um cabo de rede a esta porta para estabelecer uma ligação LAN.
Painel traseiro

Ligue um cabo de rede do modem ISP a esta porta, para estabelecer uma
ligação WAN.

Prima durante 4 segundos (Soft Reset) ou 10 segundos (Hard Reset).

Nota: para informações do indicador LED, consulte o "Anexo B: Tabela de indicadores LED".
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Instruções de segurança
Mantenha o produto afastado da luz solar direta e de produtos químicos. Certifique-se de que o
ambiente do local não está sujeito a alterações bruscas de temperatura ou humidade.

Coloque sempre o produto com o lado correto para cima.

Não coloque o produto perto de qualquer tipo de líquido.

Antes de proceder à limpeza, desligue o cabo de alimentação. Limpe o produto com toalhas de
papel húmidas. Não utilize produtos de limpeza químicos nem em forma de aerossol.

Para evitar que a unidade caia, não a coloque em carrinhos nem em qualquer superfície instável.

O cabo de alimentação deve ser ligado a uma fonte de alimentação de tensão correta. Certifique-se
de que a corrente CA fornecida é a correta e é estável.

Para desligar toda a corrente elétrica do dispositivo, certifique-se de que todos os cabos de
alimentação estão desligados da fonte de alimentação.

Risco de explosão se a bateria for substituída por uma bateria de tipo incorreto. Elimine as baterias
usadas de forma adequada.
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Capítulo

Configurar o seu Synology Wi-Fi Router
Posicionar o seu Synology Wi-Fi Router
Para um desempenho ideal, recomendamos que posicione o MR2200ac tal como indicado abaixo.
• Numa superfície estável (por ex., uma prateleira elevada) longe de possíveis interrupções físicas.
• Perto do centro da área onde os dispositivos clientes com/sem fios estão colocados, e a uma distância visível
dos dispositivos sem fios.
• Numa posição em que haja poucas paredes e tetos entre o seu MR2200ac e dispositivos clientes.
• Longe de potenciais fontes de sinais elétricos, como outros routers sem fios, bases 3G/LTE e fornos microondas.
• Afastado de vastas superfícies metálicas ou de outros materiais, como portas metálicas, painéis de vidro e de
betão.

Configurar o MR2200ac como ponto Wi-Fi principal
1 Use o cabo de rede incluído para ligar o seu MR2200ac (na porta WAN) ao modem ISP.

2 Ligue uma extremidade do transformador à porta de energia do seu MR2200ac e a outra extremidade à
tomada de corrente. Prima o botão de energia para ligar o seu MR2200ac. Aguarde cerca de dois minutos até
que o indicador LED de ESTADO comece a piscar a azul.
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2

3 Ligar dispositivos cliente sem fios ao MR2200ac:
a Quando o indicador LED de sinal Wi-Fi começa a piscar a azul, o MR2200ac está pronto a ligar-se a outros
dispositivos.
b Use o seu dispositivo sem fios para procurar e estabelecer ligação à rede Wi-Fi criada pelo seu MR2200ac.

Nota:
abaixo irá encontrar as credenciais predefinidas para a rede Wi-Fi:
1. Wi-Fi SSID: Synology_número de série
2. Palavra-passe: synology
As credenciais predefinidas podem ser alteradas durante a configuração SRM inicial.

Configurar o MR2200ac como ponto Wi-Fi adicional
1 Ligue uma extremidade do transformador à porta de energia do seu MR2200ac e a outra extremidade à
tomada de corrente. Prima o botão de energia para ligar o seu MR2200ac. Aguarde cerca de dois minutos até
que o indicador LED de ESTADO comece a piscar a azul.
2 Inicie sessão para o Synology Router Manager (SRM) no ponto Wi-Fi principal e aceda a Wi-Fi Connect >
Ponto Wi-Fi para adicionar o MR2200ac ao sistema Wi-Fi.

Nota: Ao configurar o MR2200ac como Ponto Wi-Fi Adicional, certifique-se de que o seu Ponto Wi-Fi Principal
(RT2600ac ou MR2200ac) está a ser executado em SRM 1.2 ou superior.
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Configurar SRM
1 Use um computador ou dispositivo sem fios ligado à rede local do MR2200ac. Se usar um dispositivo sem
fios, procure e ligue-se à rede Wi-Fi (SSID: Synology_número de série; Palavra-passe: synology).
2 Abra um browser web e introduza um dos URL na barra de endereços
a http://router.synology.com
b http://192.168.1.1:8000
3 Depois de estabelecer ligação, clique em Iniciar para abrir o Assistente de Configuração SRM.

4 Preencha as informações para configurar a conta de administrador. Clique em Seguinte para continuar.

8

Capítulo 2: Configurar o seu Synology Wi-Fi Router

5 Preencha as informações para configurar a rede Wi-Fi. Clique em Seguinte para continuar.

6 Configurar o modo de funcionamento. Quando escolhe o modo Router sem fios, pode também ativar Acesso
externo ao SRM para que apenas acessos externos através da porta HTTP(S) (por ex., 8000/8001) possam
aceder ao SRM.
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7 Escolha um tipo de ligação Internet:
• PPPoE: Escolha esta opção se tiver obtido credenciais PPPoE do ISP.
• IP manual: Escolha esta opção se tiver obtido um endereço IP disponível para utilização.
• IP auto: Escolha esta opção se for o modem ISP quem atribui automaticamente o IP.

8 O assistente irá continuar a configurar o seu Synology Router, e poderá demorar até três minutos para
concluir a configuração.
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9 Depois de concluir a configuração, clique em Abrir Synology Router para desfrutar do SRM e das suas
diversas funcionalidades.

Nota: acima encontra uma demonstração geral dos passos de configuração SRM. Os passos e opções disponíveis
podem variar ligeiramente consoante o tipo de dispositivo (por ex., PC ou dispositivo sem fios), tipo de acesso (LAN,
WAN ou LAN sem fios), e modo de funcionamento escolhido (Router Sem Fios ou AP Sem Fios).
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Anexo

A

Especificações
Item

MR2200ac

Descrição do modelo

Synology Wi-Fi Router MR2200ac

Porta externa

USB 3.0 x 1

Porta WAN

Gigabit WAN x 1

Porta LAN

Gigabit LAN x 1

Transformador

12 V/2 A

Dimensões (A x L x P) (mm)

154 x 199 x 65

Peso (kg)

0,45 kg

Clientes suportados
(para gestão SRM)

• Mac OS X 10.10 e posterior

Sistemas de ficheiros

Externo: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+

Padrões sem fios

• Windows 7 e 10

• 2,4GHz: 802.11 b/g/n
• 5 GHz-1/5 GHz-2: 802.11 a/n/ac
• 802.11n (2,4 GHz): até 400 Mbps

Alcance de frequência de
funcionamento

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

Modos de funcionamento sem
fios

• AP Sem Fios (Ponto de Acesso)

• Router sem fios

• 64/128 bits WEP • suporte WPS
• WPA2-Personal • WPA/WPA2-Personal
Segurança sem fios

• WPA2-Enterprise • WPA/WPA2-Enterprise
• Encriptação sem fios oportunista (OWE)
• WPA3-Personal • WPA3-Enterprise
• WPA2/WPA3-Personal

Antenas ocultas

• 2T2R 2,4GHz/5GHz de banda tripla

Botões e Interruptores

• WPS • Alimentação • Reiniciar • Ligar/Desligar Wi-Fi

Localização de idiomas

• Tensão da linha: 100 V a 240 V CA
• Frequência: 50/60Hz
Requisitos de ambiente

• Temperatura de funcionamento: 5 ˚C a 40 ˚C (40 ˚F a 104 ˚F)
• Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C (-5 °F a 140 °F)
• Humidade relativa: 5% a 95% de HR

Nota: as especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.
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Anexo

B

Tabela de indicadores LED
Não configurado:
Indicador LED

Cor

Indicadores de Wi-Fi
STATUS

Estado
Desligado

Azul

Descrição
Predefinição

Estático

A arrancar

Intermitente

Pronto para configurar

Desligado

Desligado

Quando configurado como ponto Wi-Fi principal:
Indicador LED
Indicadores de Wi-Fi

Cor
Verde

Estado

Descrição

Estático

Rede sem fios ativada

Intermitente

Localizar dispositivo/Sincronizar*

Desligado
Verde
STATUS
Azul

Arrancar/Nenhuma rede sem fios
Estático

Ligado

Intermitente

AP WPS/Mesh WPS/
Localizar dispositivo/Sincronizar*

Estático

Arrancar/Reiniciar

Intermitente

Repor a palavra-passe admin

Desligado

Desligado

Quando configurado como ponto Wi-Fi adicional:
Indicador LED
Indicador Wi-Fi (superior)

Cor
Verde

Estado

Descrição

Estático

Sinal forte do ponto Wi-Fi anterior/Com fios

Intermitente

Localizar dispositivo/Sincronizar*

Estático

Sinal razoável do ponto Wi-Fi anterior /
Com fios

Desligado

Indicador Wi-Fi (inferior)

Verde

A arrancar ou sinal sem fios fraco

Intermitente
Desligado
Estático

Ligado

Intermitente

AP WPS/Mesh WPS/
Localizar dispositivo/Sincronizar*

Azul

Estático

Arrancar/Reiniciar

Vermelho

Estático

Desligado

Verde
STATUS

Localizar dispositivo/Sincronizar*
A arrancar ou sinal sem fios fraco

Desligado

Desligado

*Importante:
1. Localizar dispositivo: Os três indicadores piscam simultaneamente.
2. A sincronizar: Os três indicadores piscam alternadamente.
Nota: as especificações do modelo estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Consulte www.synology.com para obter as informações mais recentes.
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SYNOLOGY INC.
ACORDO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL
IMPORTANTE-LER CUIDADOSAMENTE: ESTE ACORDO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL
("EULA") É UM ACORDO LEGAL ENTRE SI (QUER UMA ENTIDADE INDIVIDUAL OU LEGAL) E A
SYNOLOGY, INC. ("SYNOLOGY") PARA O SOFTWARE SYNOLOGY INSTALADO NO PRODUTO
SYNOLOGY ADQUIRIDO POR SI (O "PRODUTO") OU TRANSFERIDO LEGALMENTE A PARTIR
DE WWW.SYNOLOGY.COM OU DE QUALQUER OUTRO CANAL FORNECIDO PELA SYNOLOGY
("SOFTWARE").
CONCORDA SEGUIR OS TERMOS DESTE EULA AO UTILIZAR OS PRODUTOS QUE
CONTENHAM O SOFTWARE, INSTALAR O SOFTWARE NOS PRODUTOS OU O DISPOSITIVO
LIGADO AOS PRODUTOS. SE NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTE EULA, NÃO
UTILIZE OS PRODUTOS CONTENDO O SOFTWARE, NEM TRANSFIRA O SOFTWARE DE
WWW.SYNOLOGY.COM, OU DE QUALQUER OUTRO CANAL FORNECIDO PELA SYNOLOGY.
PODERÁ NO ENTANTO DEVOLVER O PRODUTO AO REVENDEDOR ONDE O COMPROU PARA
REEMBOLSO, DE ACORDO COM A POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES APLICÁVEL DO
REVENDEDOR.
Secção 1. Licença de Software Limitada. Sujeito aos termos e condições deste EULA, a Synology
garante-lhe uma licença limitada, não exclusiva, não transferível e pessoal para instalar, executar e
utilizar uma cópia do Software carregado no Produto ou no seu dispositivo ligado ao Produto,
exclusivamente relativo à sua utilização autorizada do Produto.
Secção 2. Documentação. Pode fazer e utilizar um número de cópias razoável de qualquer
documentação disponibilizada com o Software; tais cópias serão apenas utilizadas para questões
internas relacionadas com o negócio e não podem ser republicadas ou redistribuídas (seja em
cópias em papel ou em formato eletrónico) a entidades terceiras.
Secção 3. Cópia de Segurança. Pode fazer um número razoável de cópias do Software apenas
para efeitos de segurança e arquivamento.
Secção 4. Atualizações. Qualquer software que lhe seja fornecido pela Synology ou disponibilizado
no website da Synology em www.synology.com ("Website") ou qualquer outro canal fornecido pela
Synology que atualize ou complemente o Software original, está abrangido por este EULA, exceto se
forem disponibilizados termos de licenciamento independentes com tais atualizações ou
suplementos, nesse caso, tais termos independentes terão efeitos.
Secção 5. Limitações da Licença. A licença definida nas Secções 1, 2 e 3 aplica-se apenas até à
extensão do que tenha encomendado e pago pelo Produto e declara todos os seus direitos relativos
ao Software. A Synology reserva todos os direitos que não lhe foram concedidos expressamente
neste EULA. Sem limitar o disposto acima, o utilizador não irá autorizar ou permitir a terceiros o
seguinte: (a) utilizar o Software para qualquer propósito que não esteja ligado ao Produto; (b)
licenciar, distribuir, alugar, arrendar, transferir, atribuir ou dispor do Software de qualquer outra forma;
(c) efetuar engenharia inversa, descompilar, desmontar ou tentar descobrir o código fonte para
identificar segredos comerciais relacionados com o Software, exceto e apenas até à extensão
permitida por uma lei aplicável apesar dessa limitação; (d) adaptar, modificar, alterar, traduzir ou
criar qualquer trabalho derivativo do Software; (e) remover, alterar ou ocultar qualquer aviso de
direitos de autor ou direitos de propriedade presentes no Software ou no Produto; ou (f) contornar ou
tentar contornar quaisquer métodos empregues pela Synology para controlar o acesso aos
componentes, funcionalidades ou funções do Produto ou do Software. Sujeito às limitações
especificadas na presente Secção 5, não proibimos que forneça quaisquer serviços alojados no
servidor Synology NAS a terceiros para fins comerciais.
Secção 6. Fonte Aberta. O Software pode conter componentes licenciados à Synology sobre a
GNU General Public License (Licença Pública Geral) ("Componentes GPL"), disponível atualmente
em http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Os termos da GPL irão controlar exclusivamente os
Componentes GPL até ao ponto em que este EULA entre em conflito com os requisitos da GPL
relativamente à utilização dos componentes GPL e, nesse caso, o utilizador concorda ser abrangido
pelo GPL relativamente à utilização de tais componentes.

Secção 7. Auditoria. A Synology terá o direito de auditar o seu cumprimento dos termos deste
EULA. Concorda em permitir o acesso da Synology às suas instalações, equipamentos, livros,
registos e documentos e também em colaborar de forma razoável com a Synology para facilitar tal
auditoria pela Synology ou pelo agente autorizado pela Synology.
Secção 8. Propriedade. O Software é propriedade valiosa da Synology e dos seus licenciadores e
está protegido pelos direitos de autor e outras leis e acordos de propriedade intelectual. A Synology
ou os seus licenciantes possuem todos os direitos, títulos e interesses em e para o Software,
incluindo mas não limitado aos direitos de autor e quaisquer outros direitos de propriedade
intelectual.
Secção 9. Garantia Limitada. A Synology fornece uma garantia limitada de que o Software irá estar
substancialmente conforme as especificações publicadas pela Synology para o Software, caso
existam, ou conforme definido no Website, durante o período exigido pela lei local. A Synology irá
efetuar esforços comercialmente razoáveis para, em cumprimento com o descrito, corrigir qualquer
não conformidade do Software ou a substituir qualquer Software que não cumpra com a garantia
precedente, desde que dê conhecimento por escrito à Synology de tal não conformidade durante o
período de garantia. A garantia precedente não se aplica a não conformidades resultantes de:
(w) utilização, reprodução, distribuição ou divulgação que não estejam em conformidade com este
EULA; (x) qualquer personalização, modificação ou outro tipo de alteração do Software por parte de
alguém que não a Synology; (y) combinação do Software com qualquer produto, serviços ou outros
itens disponibilizados por alguém que não a Synology; ou (z) no incumprimento por sua parte deste
EULA.
Secção 10. Suporte. Durante o período especificado na Secção 9, a Synology irá disponibilizar-lhe
os serviços de suporte. Após o término do período aplicável, pode estar disponível suporte para o
Software por parte da Synology, através de um pedido por escrito.
Secção 11. Renúncia de Garantias. EXCETO SE EXPRESSAMENTE DEFINIDO ACIMA, O
SOFTWARE É FORNECIDO "CONFORME ESTÁ" E COM TODOS OS ERROS. A SYNOLOGY E
OS SEUS FORNECEDORES RENUNCIAM ASSIM A TODAS AS OUTRAS GARANTIAS,
EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, DERIVADAS DA LEI OU DE OUTRO MODO,
INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUACIDADE PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA OU USO, TÍTULO
E NÃO INFRAÇÃO, EM RELAÇÃO AO SOFTWARE. SEM LIMITAR OS PONTOS ACIMA
INDICADOS, A SYNOLOGY NÃO GARANTE QUE O SOFTWARE SEJA LIVRE DE FALHAS,
ERROS, VÍRUS OU DE OUTROS DEFEITOS.
Secção 12. Renúncia de Determinados Danos. EM NENHUM CASO A SYNOLOGY OU OS SEUS
LICENCIADORES PODEM SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS OU
RESPONSABILIDADES ACIDENTAIS, INDIRETOS, ESPECIAIS, PUNITIVOS, CONSEQUENCIAIS
OU SEMELHANTES (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, PERDA DE DADOS, INFORMAÇÕES,
RECEITAS, LUCROS OU NEGÓCIOS) RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DE OU
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU DE OUTRA FORMA EM LIGAÇÃO A
ESTE EULA OU O SOFTWARE, QUER TENHA POR BASE CONTRATOS, PREJUÍZOS
(INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), OBRIGAÇÃO LEGAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA, MESMO
QUE A SYNOLOGY TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.
Secção 13. Limitação de Responsabilidade. A RESPONSABILIDADE DA SYNOLOGY E DOS
SEUS FORNECEDORES, RESULTANTE OU RELACIONADA COM A UTILIZAÇÃO DE OU
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE OU DE OUTRA FORMA RELACIONADA OU
AO ABRIGO DESTE EULA OU DO SOFTWARE, ESTÁ LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE
PAGO POR SI PELO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DOS DANOS QUE POSSAM
RESULTAR E QUER SEJAM BASEADOS EM CONTRATOS, PREJUÍZOS (INCLUINDO
NEGLIGÊNCIA), OBRIGAÇÃO LEGAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA. A renúncia precedente de
garantias e a renúncia de certos danos e limitação de responsabilidade serão aplicadas até à
máxima extensão permitida pela lei aplicável. A legislação de alguns estados/jurisdições não permite
a exclusão de garantias implícitas ou a exclusão ou limitação de certos danos. Até ao limite em que

essas leis possam ser aplicadas a este EULA, as exclusões e limitações definidas acima podem não
ser aplicadas a si.
Secção 14. Restrições de Exportação. Reconhece que o Software está sujeito às restrições de
exportação dos E.U.A. Concorda com o cumprimento das leis aplicáveis e regulamentos que se
apliquem ao Software, incluindo, sem limitações, os Regulamentos da Administração de Exportação
dos E.U.A.
Secção 15. Término. Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Synology pode rescindir este
EULA se não cumprir todos os termos e condições contidas no mesmo. Nesse caso, deve terminar a
utilização do Software e destruir todas as cópias do Software e de todos os seus componentes.
Secção 16. Atribuição. Não pode transferir ou atribuir os seus direitos constantes neste EULA a
qualquer terceiro. Tal transferência ou atribuição dos direitos em violação da restrição precedente
implica a cessação.
Secção 17. Legislação Aplicável. Salvo se explicitamente proibido pela lei local, este EULA é
regido e interpretado de acordo com as leis do país, de acordo com os princípios de organização da
Synology Inc. sem ter em conta qualquer conflito ao oposto dos princípios da lei.
Secção 18. Resolução de Litígios. Qualquer disputa, controvérsia ou reclamação que surja de ou
relacionada com este EULA será resolvido exclusiva e finalmente por arbitragem, realizada por três
árbitros imparciais, de acordo com os procedimentos da Lei de Arbitragem da R.O.C. e regras de
execução relativas. Nesses casos, a arbitragem será exclusivamente limitada ao litígio entre si e a
Synology. A arbitragem, ou qualquer parte dela, não será consolidada com qualquer outra
arbitragem e não será conduzida numa base de classes ou ação de classes. A arbitragem deverá
ser efetuada em Taipei e os procedimentos da arbitragem devem ser conduzidos em Inglês ou, se
ambas as partes assim o acordarem, em Chinês Mandarim. A decisão da arbitragem será final e
vinculativa para as partes e pode ser imposta em qualquer tribunal com jurisdição. Compreende que,
na ausência desta provisão, terá o direito de litigar em tal litígio, controvérsia ou reclamação num
tribunal, incluindo o direito de litigar reclamações numa base de classes ou ação de classes e
expressamente e com conhecimento renuncia a esses direitos e concorda com a resolução de
litígios através da arbitragem obrigatória de acordo com as condições expressas nesta Secção 18.
Nada nesta secção deve ser considerado para proibir ou restringir a Synology de procurar a redução
obrigatória da procura por outros direitos e soluções que possa ter perante a lei ou equidade para
qualquer quebra tratada ou atual ou qualquer provisão deste EULA relacionado com quaisquer
direitos de propriedade intelectual da Synology.
Secção 19. Honorários de Advogados. Em qualquer arbitragem, mediação ou qualquer outra ação
legal ou procedimento para garantir os direitos ou soluções relativas a este EULA, a parte
prevalecente terá o direito de recuperar, para além de qualquer outra indemnização, custos e
honorários de advogados razoáveis.
Secção 20. Divisibilidade. Se qualquer provisão deste EULA for conduzida por um tribunal de
jurisdição competente relativamente à ilegalidade, invalidade ou impraticabilidade, a parte restante
deste EULA permanecerá no seu efeito e aplicação total.
Secção 21. Acordo Total. Este EULA apresenta o acordo total entre si e a Synology relativamente
ao Software e o tema abordado e anula todos os acordos e entendimentos, quer sejam escritos ou
orais. Nenhuma emenda, modificação ou abdicação de quaisquer das provisões deste EULA será
válida, exceto se tal for expresso num documento escrito assinado pela parte aqui envolvida.

SYNOLOGY INC.
GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO
ESTA GARANTIA LIMITADA ("GARANTIA") É APLICÁVEL AOS PRODUTOS (CONFORME
DEFINIDO EM BAIXO) DA SYNOLOGY, INC. E SUAS FILIAIS, INCLUINDO A SYNOLOGY
AMERICA CORP E A SYNOLOGY UK LTD., (COLETIVAMENTE, "SYNOLOGY"). O UTILIZADOR
ACEITA E CONCORDA ESTAR ABRANGIDO PELOS TERMOS DESTA GARANTIA AO ABRIR A
EMBALAGEM CONTENDO O PRODUTO E/OU AO UTILIZAR O PRODUTO. SE NÃO CONCORDA
COM OS TERMOS DESTA GARANTIA, NÃO UTILIZE O PRODUTO. AO INVÉS, PODE
DEVOLVER O PRODUTO AO REVENDEDOR ONDE O ADQUIRIU PARA OBTER UM
REEMBOLSO, DE ACORDO COM A POLÍTICA APLICÁVEL DE DEVOLUÇÕES DO
REVENDEDOR.
Secção 1. Produtos
(a) "Produtos" refere-se a Produtos Novos ou Produtos Recondicionados.
(b) "Produto Novo", inclui: (1) "Produto de Categoria I" refere-se aos modelos de produto da
Synology RS810+, RS810RP+, RX410, todos os modelos da série FS, todos os modelos DS/RS
NAS com o sufixo XS+/XS (exceto RS3413xs+) na série 13 ou posterior, todas as unidades de
expansão DX/RX/RXD com 12 ou mais compartimentos na série 13 ou posterior, 10 GbE NIC, e
módulos de RAM DDR4 e DDR3 ECC. (2) "Produto de Categoria II" refere-se aos modelos dos
produtos da Synology 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 e todos os
módulos de memória não listado na Categoria I. (3) "Produto de Categoria III" refere-se aos modelos
dos produtos da Synology que cumprem os seguintes requisitos: todos os modelos DS NAS sem o
sufixo XS+/XS e com 5 ou mais compartimentos na série 12 ou posteriores e todas as unidades de
expansão DX/RX com 4 ou 5 compartimentos na série 12 ou posterior. (4) "Produto de Categoria IV"
refere-se a todos os outros modelos de produtos da Synology adquiridos pelo Cliente após 1 de
março de 2008. (5) "Produto de Categoria V" refere-se a todos os restantes modelos de produtos da
Synology adquiridos pelo Cliente antes de 29 de fevereiro de 2008 e quaisquer "peças
sobresselentes" adquiridas diretamente à Synology.
(c) "Produto Recondicionado" refere-se a todos os produtos da Synology que tenham sido
recondicionados e vendidos diretamente pela Synology através da Loja Online, excluindo aqueles
vendidos por um distribuidor ou revendedor autorizado.
(d) Outras definições: "Cliente" refere-se à pessoa ou entidade original que adquiriu o Produto à
Synology ou a um distribuidor ou revendedor da Synology autorizado; "Loja Online" refere-se a uma
loja online gerida pela Synology ou uma afiliada da Synology; "Software" refere-se ao software
proprietário da Synology que acompanha o Produto quando adquirido pelo Cliente, transferido pelo
Cliente a partir da Página de Internet ou pré-instalado no Produto pela Synology e inclui qualquer
firmware, suporte multimédia associado, imagens, animações, vídeos, áudio, texto e miniaplicações
incorporadas no software ou Produto, bem como quaisquer atualizações ou melhoramentos a tal
software.
Secção 2. Período de Garantia
(a) "Período de Garantia": O período de garantia refere-se ao período que começa na data em que o
Produto é adquirido pelo Cliente e que termina (1) cinco anos após essa data, para os Produtos da
Categoria I; (2) três anos após essa data, para os Produtos das Categorias II e III; (3) dois anos após
essa data, para os Produtos da Categoria IV; (4) um ano após essa data, para os Produtos da
Categoria V; ou (5) 90 dias após essa data para os Produtos Recuperados, exceto para os produtos
vendidos "tal como estão" ou "sem garantia" na Loja Online.
(b) "Período de Garantia Alargada": Para Clientes que adquiram o serviço opcional EW201 para os
Produtos aplicáveis especificados na Secção 1 (b), o Período de Garantia especificado na Secção 2
(a) do Produto aplicável registado com o serviço opcional EW201 será alargado por dois anos.
Secção 3. Garantia Limitada e Soluções

3.1 Garantia Limitada. Sujeito à Secção 3.6, a Synology garante ao Cliente que cada Produto
(a) estará isento de defeitos materiais quanto à sua mão-de-obra e (b) que mediante uma utilização
normal irá funcionar substancialmente de acordo com as especificações publicadas pela Synology
relativamente ao Produto e durante o Período de Garantia. Esta garantia limitada não se aplica ao
Software, que ficará sujeito ao Acordo de Licença de Utilizador Final fornecido com o Produto, se
existente. A Synology não dá qualquer garantia sobre Produtos Recondicionado vendidos "tal como
estão" ou "sem garantia" na Loja Online.
3.2 Solução Exclusiva. Se o cliente reportar o não cumprimento de qualquer uma das garantias
definidas na Secção 3.1 durante o Período de Garantia definido abaixo, então, após verificação da
não conformidade por parte da Synology, a Synology irá, conforme opção da Synology: (A) efetuar
esforços comercialmente razoáveis para reparar o Produto, ou (b) substituir o Produto não conforme
ou parte, após devolução completa do produto, de acordo com a Secção 3.3 O precedente define a
total responsabilidade da Synology e solução única e exclusiva do Cliente devido a qualquer quebra
de garantia referida na Secção 3.1 ou qualquer defeito ou deficiência no Produto. O Cliente irá ajudar
a Synology de forma razoável a diagnosticar e validar qualquer não conformidade do Produto. A
garantia definida na Secção 3.1 não inclui: (1) qualquer garantia relativa ao Software; (2) instalação
ou remoção física do produto das instalações do Cliente; (3) visitas às instalações do Cliente; (4)
trabalhos necessários para efetuar reparações ou substituição das partes com defeito, fora do
horário de trabalho normal da Synology ou dos fornecedores de serviços contratados, bem como fins
de semana e feriados dos fornecedores de serviços; (5) quaisquer trabalhos em equipamentos ou
software de terceiros; (6) qualquer garantia do disco rígido se instalado pelo Cliente ou terceiros; ou
(7) qualquer garantia de compatibilidade com o disco rígido.
3.3 Devolução. A qualquer Produto devolvido pelo Cliente ao abrigo da Secção 3.2 deve estar
atribuído um número de Autorização de Devolução de Mercadoria ("RMA") pela Synology antes do
envio e deve ser expedido de acordo com os procedimentos de RMA atuais da Synology. O Cliente
pode contactar qualquer distribuidor ou revendedor autorizado da Synology ou o Suporte da
Synology para obter assistência na solicitação de um RMA e deve fornecer uma prova de compra e
o número de série do produto quando solicitar tal assistência. Para reclamações de garantia, o
Cliente deve devolver todo o produto à Synology, de acordo com esta Secção 3.3 para que possa
ser elegível para cobertura por esta Garantia. Qualquer Produto devolvido sem um número de RMA
ou qualquer Produto que tenha sido desmontado (exceto por indicação da Synology), será recusado
e devolvido ao Cliente, sendo os custos da responsabilidade do Cliente. Qualquer Produto ao qual
tenha sido atribuído um número de RMA deve ser devolvido nas mesmas condições em que foi
recebido da Synology para o endereço indicado pela Synology, com os portes pré-pagos e embalado
de forma suficiente para proteger o conteúdo e com o número de RMA bem visível na parte exterior
da caixa. O Cliente é responsável pelo seguro e pelo risco de perdas, relativamente aos itens
devolvidos, até que estes sejam recebidos corretamente por parte da Synology. Um Produto com um
número de RMA deve ser devolvido durante os quinze (15) dias seguintes à atribuição do número de
RMA aplicável.
3.4 Substituição pela Synology. Se a Synology eleger qualquer Produto ao abrigo desta Garantia
conforme definido na Secção 3.1, a Synology enviará um Produto de substituição, com os custos a
cargo da Synology através do método de envio selecionado pela Synology após a receção do
Produto não conforme, de acordo com a Secção 3.3 e validação pela Synology que o Produto não
esteja conforme a garantia. Em alguns países, a Synology poderá, a seu único critério, aplicar o
Serviço de Substituição da Synology a determinados Produtos, através do qual a Synology enviará
um Produto de substituição ao Cliente antes da receção do Produto não conforme devolvido pelo
Cliente (O "Serviço de Substituição da Synology").
3.5 Suporte. Durante o Período de Garantia, a Synology irá disponibilizar ao Cliente os seus
serviços de suporte. Após o término do Período de Garantia aplicável, pode ser disponibilizado
suporte para os Produtos por parte da Synology, através de pedido por escrito.
3.6 Exclusões. As garantias precedentes e obrigações de garantia não se aplicam a um Produto
que (a) tenha sido instalado ou utilizado de uma forma não descriminada nas especificações do
Produto; (b) tenha sido reparado, modificado ou alterado por alguém que não a Synology ou seu
agente ou representante; (c) tenha sido de qualquer forma mal utilizado, maltratado ou danificado; (d)
tenha sido utilizado com itens não fornecidos pela Synology diferentes do hardware ou software para

o qual o Produto foi concebido; ou (e) outro tipo de falhas de conformidade com as especificações do
Produto e que tais falhas sejam atribuídas a causas não controladas pela Synology. Para além disso,
as garantias precedentes cessarão se (1) o Cliente desmontar o Produto exceto se tal for autorizado
pela Synology; (2) o Cliente não implementar correções, modificações, melhoramentos,
aperfeiçoamentos ou outras atualizações disponibilizadas ao Cliente por parte da Synology; ou (3) o
Cliente implementar, instalar ou utilizar qualquer correção, modificação, melhoramento,
aperfeiçoamento ou qualquer outra atualização disponibilizada por terceiros. A garantia definida na
Secção 3 termina após a venda ou transferência do Produto por parte do Cliente a um terceiro.
3.7 Renúncia de Garantias. AS GARANTIAS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA
SYNOLOGY E AS SOLUÇÕES DO CLIENTE DEFINIDAS NESTA GARANTIA SÃO EXCLUSIVAS E
EM SUBSTITUIÇÃO DE, O CLIENTE DESISTE, LIBERTA E RENUNCIA TODAS AS OUTRAS
GARANTIAS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA SYNOLOGY E TODOS OS OUTROS
DIREITOS, RECLAMAÇÕES E SOLUÇÕES DO CLIENTE CONTRA A SYNOLOGY, DE FORMA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, RESULTANTES DA LEI OU DE OUTRA FORMA, RELACIONADAS
COM O PRODUTO, DOCUMENTAÇÃO ANEXA OU SOFTWARE E QUAISQUER OUTROS
ARTIGOS OU SERVIÇOS ENTREGUES COM ESTA GARANTIA, INCLUINDO, MAS NÃO
LIMITADO A QUALQUER: (A) GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUABILIDADE DE UM PROPÓSITO OU UTILIZAÇÃO PARTICULAR; (B) GARANTIA
IMPLÍCITA RESULTANTE DE FLUXO DE DESEMPENHO, FLUXO DE NEGOCIAÇÃO OU
UTILIZAÇÃO DE VENDA; (C) RECLAMAÇÃO DE INFRAÇÃO OU APROPRIAÇÃO ILÍCITA; OU (D)
RECLAMAÇÃO DE PREJUÍZOS (QUER SEJA COM BASE EM NEGLIGÊNCIA, OBRIGAÇÃO
LEGAL, OBRIGAÇÃO DO PRODUTO OU OUTRA TEORIA). A SYNOLOGY NÃO GARANTE E
REJEITA ESPECIFICAMENTE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO AOS DADOS OU
INFORMAÇÃO GUARDADA EM QUALQUER PRODUTO DA SYNOLOGY RELATIVAMENTE À
SEGURANÇA E RISCO DE PERDA DE DADOS. A SYNOLOGY RECOMENDA QUE O CLIENTE
TOME PRECAUÇÕES ADEQUADAS PARA EFETUAR CÓPIAS DE SEGURANÇA DOS DADOS
ARMAZENADOS NO PRODUTO. ALGUNS ESTADOS/JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM
LIMITAÇÕES ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS, POR ISSO A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE
APLICAR AO CLIENTE.
Secção 4. Limitação de Responsabilidade
4.1 Motivos de Força Maior. A Synology não será responsável nem será considerado que esteja
em falta relativamente a esta Garantia devido a qualquer atraso ou falha na execução ao abrigo
desta Garantia como resultado de qualquer causa ou condição que esteja para além do controlo
razoável (incluindo, sem limitações, qualquer atuação ou falta de atuação por parte do Cliente).
4.2. Renúncia de Determinados Danos. EM NENHUM CASO A SYNOLOGY OU OS SEUS
FORNECEDORES PODEM SER RESPONSABILIZADOS PELO CUSTO RELATIVO A
QUAISQUER DANOS OU RESPONSABILIDADES ACIDENTAIS, INDIRETAS, ESPECIAIS,
PUNITIVAS, CONSEQUENCIAIS OU SEMELHANTES (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A,
PERDA DE DADOS, INFORMAÇÕES, RECEITAS, LUCROS OU NEGÓCIOS) RESULTANTES DA
UTILIZAÇÃO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, QUALQUER
DOCUMENTAÇÃO ANEXA OU SOFTWARE E QUAISQUER OUTRAS MERCADORIAS OU
SERVIÇOS FORNECIDOS AO ABRIGO ESTA GARANTIA, QUER TENHAM POR BASE
CONTRATOS, PREJUÍZOS (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), OBRIGAÇÃO LEGAL OU QUALQUER
OUTRA TEORIA, MESMO QUE A SYNOLOGY TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE
TAIS DANOS.
4.3 Limitação de Responsabilidade. A RESPONSABILIDADE DA SYNOLOGY E DOS SEUS
FORNECEDORES RESULTANTES OU RELACIONADAS COM A UTILIZAÇÃO OU
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, QUALQUER DOCUMENTAÇÃO ASSOCIADA
OU SOFTWARE E QUAISQUER OUTRAS MERCADORIAS E SERVIÇOS FORNECIDOS AO
ABRIGO DESTA GARANTIA, É LIMITADA AO VALOR PAGO EFETIVAMENTE PELO CLIENTE
PELO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DOS DADOS EM QUE O CLIENTE
POSSA INCORRER E SEJA COM BASE EM CONTRATOS, PREJUÍZOS (INCLUINDO
NEGLIGÊNCIA), OBRIGAÇÃO LEGAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA. A renúncia precedente de
certos danos e limitação de responsabilidade serão aplicadas até à máxima extensão permitida pela
lei aplicável. A legislação de alguns estados/países não permite a exclusão ou limitação de certos

danos. Até ao limite em que essas leis possam ser aplicadas ao Produto, as exclusões e limitações
definidas acima podem não ser aplicadas ao Cliente.
Secção 5. Diversos
5.1 Direitos de Propriedade. O Produto, bem como qualquer Software associado e documentação
fornecida com o Produto inclui direitos proprietários e direitos de propriedade intelectual da Synology
e dos seus licenciadores e fornecedores terceiros. A Synology possui e reserva todos os direitos,
títulos e interesses nos direitos de propriedade intelectual do Produto e nenhum título ou propriedade
de quaisquer direitos de propriedade intelectual do/ou no Produto ou qualquer Software associado,
documentação e outros artigos disponibilizados ao abrigo desta Garantia é transferido para o Cliente
ao abrigo desta Garantia. O Cliente irá (a) cumprir os termos e condições do acordo de
licenciamento do utilizador final da Synology que acompanha o Software fornecido pela Synology ou
por um distribuidor ou revendedor autorizado da Synology; e (b) não irá tentar efetuar engenharia
inversa de qualquer Produto ou Software associado nem se apropriar ilicitamente, contornar ou violar
qualquer um dos direitos de propriedade intelectual da Synology.
5.2 Transferência de Direitos. O Cliente não irá transferir nenhum dos seus direitos ao abrigo desta
Garantia, diretamente, através da lei ou de outra forma, sem o consentimento prévio por escrito da
Synology.
5.3 Sem Termos Adicionais. Exceto se expressamente permitido por esta Garantia, nenhuma das
partes será limitada e cada parte se opõe a, em qualquer termo, condição ou outro fornecimento que
seja incompatível com as condições desta Garantia que seja feita pela outra parte em qualquer
ordem de compra, recibo, aceitação, confirmação, correspondência ou de outra forma, exceto se
cada parte acordar especificamente com tais condições por escrito. Para além disso, se esta
Garantia estiver em conflito com quaisquer termos ou condições de qualquer outro acordo efetuado
pelas partes, em relação ao Produto, esta Garantia irá prevalecer, exceto se o outro acordo
referenciar especificamente as secções desta Garantia às quais este se sobrepõe.
5.4 Legislação Aplicável. Salvo se expressamente proibido pela lei local, esta Garantia é regida
pelas leis do Estado de Washington, E.U.A., para os Clientes residentes nos Estados Unidos da
América e por quaisquer leis da República da China (Taiwan) para clientes que não residam nos
Estados Unidos da América, sem ter em conta qualquer conflito ao oposto dos princípios da lei. A
Convenção das N.U. acerca de Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias de 1980 ou
sua sucessora não é por isso aplicável.
5.5 Resolução de Conflitos. Qualquer litígio, controvérsia ou reclamação resultante ou relacionada
com este Produto, com o Software ou serviços disponibilizados pela Synology relativamente ao
Produto ou à relação entre Clientes residentes nos Estados Unidos e a Synology será resolvido
exclusivamente e por último por arbitragem ao abrigo das leis comerciais atuais da Associação
Americana de Arbitragem, exceto se for declarado o contrário em baixo. A arbitragem será
conduzida perante um único árbitro e será exclusivamente limitada ao litígio entre o Cliente e a
Synology. A arbitragem, ou qualquer parte dela, não será consolidada com qualquer outra
arbitragem e não será conduzida numa base de classes ou ação de classes. A arbitragem terá lugar
em King County, Washington, nos E.U.A., através da apresentação de documentos, por telefone,
pela Internet ou pessoalmente, como determinado pelo árbitro na petição das partes. A parte
prevalecente em qualquer arbitragem ou ação legal que ocorra nos Estados Unidos ou outra forma,
deve receber todos os custos e honorários razoáveis de advogados, incluindo qualquer taxa de
arbitragem paga pela parte prevalecente. Qualquer decisão assumida nestes procedimentos de
arbitragem será definitiva e comprometerá as partes e, a partir daí, o parecer pode ser apresentado
em tribunal de jurisdição competente. O Cliente compreende que, na ausência desta provisão, o
Cliente terá o direito de litigar em tal litígio, controvérsia ou reclamação num tribunal, incluindo o
direito de litigar reclamações numa base de classes ou ação de classes e o Cliente expressamente e
com conhecimento renuncia a esses direitos e concorda com a resolução de litígios através da
arbitragem obrigatória de acordo com as condições expressas nesta Secção 5.5. Para Clientes não
residentes nos Estados Unidos, qualquer litígio, controvérsia ou reclamação descrita nesta secção
deve ser resolvida por último por arbitragem conduzida por três árbitros neutros de acordo com os
procedimentos da Lei de Arbitragem da República da China e respetivas regras de execução. A
arbitragem deverá ser efetuada em Taipei, Taiwan, República da China e os procedimentos da

arbitragem devem ser conduzidos em Inglês ou, se ambas as partes assim o acordarem, em Chinês
Mandarim. A decisão da arbitragem será final e vinculativa para as partes e pode ser imposta em
qualquer tribunal com jurisdição. Nada nesta secção deve ser considerado para proibir ou restringir a
Synology de procurar a redução obrigatória da procura por outros direitos e soluções que possa ter
perante a lei ou equidade para qualquer quebra tratada ou atual ou qualquer provisão desta Garantia
relativamente a quaisquer direitos de propriedade intelectual da Synology.
5.6 Honorários de Advogados. Em qualquer arbitragem, mediação ou qualquer outra ação legal ou
procedimento para garantir os direitos ou soluções relativas a esta Garantia, a parte prevalecente
terá o direito de recuperar, para além de qualquer outra indemnização, custos e honorários de
advogados razoáveis.
5.7 Restrições de Exportação. O cliente reconhece que o Produto pode estar sujeito às restrições
de exportação dos E.U.A. Cumprirá as leis aplicáveis e regulamentos que se apliquem ao Produto,
incluindo, sem limitações os Regulamentos da Administração de Exportação dos E.U.A.
5.8 Desvinculação. Se qualquer provisão desta Garantia for conduzida por um tribunal de jurisdição
competente relativamente à ilegalidade, invalidade ou inexigibilidade, a parte restante desta Garantia
permanecerá no seu efeito e aplicação total.
5.9 Acordo Total. Esta Garantia Constitui o acordo total e substitui todo e qualquer acordo anterior,
entre a Synology e o Cliente, relativamente à matéria aqui abordada. Nenhuma emenda, modificação
ou abdicação de quaisquer das provisões desta Garantia será válida, exceto se tal for expresso num
documento escrito assinado pela parte envolvida aqui.

EU Declaration of Conformity
Languages

Statement
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)

English

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.
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)

Danish

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.

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

German

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.
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

Greek

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.

Yhdenmukaisuusjulistus Radiolaitedirektiivin 2014/53/EC mukaan
Täten Synology Inc. vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen EUdirektiiviin 2014/53/EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden
merkityksellisten määräysten kanssa.
Tämän EU-yhdenmukaisuusjulistuksen koko teksti löytyy seuraavasta Internetosoitteesta: https://www.synology.com/support/download/MR2200ac

Finnish

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.
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.

French

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.

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

Italian

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.
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

Dutch

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.

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

Portuguese

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.
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

Spanish

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.

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

Swedish

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 à5725 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 à5
850 MHz) doit être conforme àla 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
utiliséavec 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。

