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isinstallatie
ze instructies om aan de slag te gaan met uw ReadyNAS-apparaat. In deze 
es wordt er vanuit gegaan dat het apparaat gebruikmaakt van de X-
M-schijfconfiguratie die de fabrieksstandaard is en dat minimaal één schijf is 
lleerd. 

ing: als u een schijfloos apparaat hebt, dient u minimaal één schijf te 
en voordat u deze instructies volgt. Raadpleeg op http://readynas.com/hcl 
et compatibele hardware voor een overzicht van ondersteunde schijven. 
eg de hardwarehandleiding voor uw apparaat voor informatie over het 

en van schijven. 

araat instellen:

ats het apparaat op een plek met voldoende ventilatie. 
ijven met een hoge capaciteit kunnen vrij veel warmte genereren. Het is 
ngrijk dat u ervoor zorgt dat de ventilatieroosters niet worden geblokkeerd.

t de netvoedingsadapter aan op de achterkant van het apparaat en sluit het 
ere uiteinde aan op een stopcontact.
ruik een Ethernet-kabel om de Ethernet-poort op de ReadyNAS te 
inden met het netwerk.

k indien nodig op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen. 
 opstarten duurt ongeveer een minuut. Het IP-adres wordt opgehaald via 
CP.
®

Installatiehandleiding

eadyNAS® RAIDiator 5.3

nhoud van de verpakking
edankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product.

 hebt het volgende nodig om uw 
eadyNAS®-apparaat in te stellen:

. ReadyNAS-apparaat

. Installatie-cd

. Netvoedingsadapter

. Ethernet-kabel

aadpleeg voor meer informatie over de 
nstallatie, configuratie en het gebruik 
an het systeem de bijbehorende 
oftware- en hardwarehandleidingen 
oor uw apparaat. Koppelingen naar 
eze handleidingen vindt u op de 
nstallatie-cd die u hebt ontvangen bij uw apparaat en op
ttp://readynas.com/documentation.
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http://www.readynas.com/?cat=40
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http://www.readynas.com/?page_id=82


l is gebruikt in overeenstemming met richtlijn 2002/96 van de Europese Unie betreffende 
n van elektrische en elektronische apparatuur (de WEEE-richtlijn). Als dit product in de 

Unie wordt afgevoerd, moet het worden behandeld en gerecycled in overeenstemming 
tten voor het implementeren van de WEEE-richtlijn in uw rechtsgebied.

, Inc. Alle rechten voorbehouden. NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn gedeponeerde 
TGEAR, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere merk- en productnamen 
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan zonder 
ving worden gewijzigd. 

Wij raden u aan uw nieuwe wachtwoord hier op te schrijven:

en vergeten wachtwoord herstellen:

ls u uw wachtwoord vergeet, kunt u deze herstellen met de vraag voor 
achtwoordherstel die u tijdens de eerste installatie hebt ingesteld. 
.   Ga via de browser naar https://<IP_address>/password_recovery.

Vervang <IP_address> met het IP-adres van uw ReadyNAS.
.   Beantwoord de vraag voor wachtwoordherstel. 

Uw nieuwe wachtwoord wordt naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden.

echnische ondersteuning
oek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van 
w product op en gebruik dit om uw product te registreren op 
ttp://www.netgear.com/register. U dient het product te registreren voordat u 
ebruik kunt maken van de telefonische ondersteuningsdienst. NETGEAR raadt u 
en zeerste aan uw product te registreren.

a naar http://readynas.com voor productupdates en ondersteuning via internet.

e volledige conformiteitsverklaring vindt u op de website NETGEAR EU Declarations 
f Conformity op: http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/.

a voor informatie over GNU General Public License (GPL) naar 
ttp://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649.
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het afvoere
Europese 
met de we
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Als u hier uw wachtwoord opschrijft, dient u deze handleiding op een veilige 
plaats te bewaren.

9.   Volg de aanwijzingen van de wizard om de eerste configuratie te voltooien.
5.   Installeer het hulpprogramma RAIDar en voer het uit op een computer die is 
aangesloten op hetzelfde LAN (Local Area Network) als uw ReadyNAS.
U vindt RAIDar op de installatie-cd die met het apparaat is meegeleverd. Er zijn 
verschillende versies voor de besturingssystemen Windows, Mac en Linux. Het 
hulpprogramma is ook verkrijgbaar op http://readynas.com/start. 
RAIDar detecteert automatisch uw ReadyNAS-apparaat op uw netwerk.

6.   Klik op de knop Setup (Installeren).
Er wordt een beveiligingswaarschuwing voor het SSL-certificaat weergegeven. 
Hierdoor krijgt de ReadyNAS een gecodeerde verificatie en beheersessie en 
deze zullen niet opnieuw van dezelfde browser verschijnen.

7.   Ga akkoord met het certificaat.
Er wordt een aanmeldscherm weergegeven.

8.   Voer admin in als gebruikersnaam en password als wachtwoord, en klik op 
OK.
Er wordt een configuratiewizard weergegeven. Tijdens de eerste configuratie 
dient u het wachtwoord van de beheerder te wijzigen.
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