
Lássunk hozzá!

Telepítse az Orbi alkalmazást 
mobiltelefonjára vagy 
táblaszámítógépére, 
és kövesse a telepítési 
utasításokat. 

Ha az alkalmazás nélkül 
szeretne beállítani a routert, 
a routerhez való csatlakozást 
követően látogasson el az 
orbilogin.com oldalra.

Az Orbi alkalmazásban érintse meg 
a Security (Biztonság) ikont, ezzel 
is megerősítve, hogy aktiválta a 
NETGEAR Armor™ szolgáltatást.

Az Orbi mellett a NETGEAR 
Armor ingyenesen garantálja a 
kiberbiztonságot. Az Armor védelmet 
nyújt az online fenyegetésekkel 
szemben, így pl. a hackerek és az 
adathalászási kísérletek ellen is.

Fedezze fel az Orbi 
alkalmazás minden 
lehetséges funkcióját. 
Állítsa meg az internetet, 
futtasson sebességtesztet, 
állítson be szülői 
felügyeletet, és próbálja ki 
a többi funkciót is.
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Töltse le az Orbi 
alkalmazást, majd 
állítsa be vele az 
Orbi routert
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Biztosítsa eszközeit 
a NETGEAR Armor 
szolgáltatással

2
Éljen az applikáció 
nyújtotta 
lehetőségekkel
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http://orbilogin.com


A csomag tartalma
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Támogatás és közösség

Kérdéseivel kapcsolatban és 
a legújabb letöltésekhez való 
hozzáféréshez látogasson el a 
netgear.com/support oldalra. 

A NETGEAR Közösség is hasznos 
tanácsokkal szolgálhat a  
community.netgear.com oldalon.

A törvényi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatásért, beleértve az EU-
megfelelőségi nyilatkozatot, látogasson el a 
https://www.netgear.com/about/regulatory/ 
weboldalra.

A tápellátás csatlakoztatása előtt olvassa 
el a törvényi előírásokra vonatkozó 
dokumentumot.
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Törvényi előírások

Hibaelhárítás
Amennyiben problémája van a telepítéssel, próbálja ki az alábbiak valamelyikét:
• Indítsa újra az Orbi routert, és próbálja meg újratelepíteni az Orbi 

alkalmazást.
• Futtassa a telepítővarázslót a webes felület segítségével.  

A webes felület eléréséhez látogasson el az orbilogin.com oldalra, 
miközben az Orbi routerhez csatlakozik! 

• Távolítsa el és telepítse újra az Orbi alkalmazást, majd próbálja újra.

További információkért tekintse meg a https://kb.netgear.com/000061613/ 
weboldalt.
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