
Nu kör vi

Installera Orbi-appen 
på din mobiltelefon 
eller surfplatta och följ 
installationsanvisningarna. 
Om du vill konfigurera utan 
appen går du till  
orbilogin.com när du är 
ansluten till din Orbi-router.

Tryck på ikonen Security 
(säkerhet) i Orbi-appen för 
att verifiera att NETGEAR 
Armor™ har aktiverats.
Med Orbi medföljer Armor-
cybersäkerhet. Armor 
blockerar onlinehot som 
hackare och nätfiskeförsök på 
dina enheter.

Kolla in allt du 
kan göra i Orbi-
appen! Genomför 
ett hastighetstest, 
pausa internet, se alla 
anslutna enheter med 
mera.
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Ladda ned Orbi-appen 
för att konfigurera din 
Orbi-router
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http://orbilogin.com


Innehåll

Översikt
1 Synkroniseringsknapp 5 LAN-/WAN-port

2 SMA LTE-antennuttag. 
Antenn är ett tillval 
och medföljer inte

6 Strömanslutning

3 Nano-SIM-kortplats 7 Strömlampa

4 Ethernet-portar 8 Återställningsknapp
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Support och community

Gå till netgear.com/support för att få 
dina frågor besvarade och komma åt de 
senaste nedladdningarna. 

Du kan också besöka vår NETGEAR-
community och få praktiska råd på 
community.netgear.com.

Information om efterlevnad, inklusive 
EG-försäkran om överensstämmelse, 
finns på https://www.netgear.com/about/
regulatory/.

Läs dokumentet om efterlevnad innan du 
ansluter strömkällan.
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Föreskrifter och juridisk 
information

Felsökning

Om du har problem med installationen kan du prova något av följande:
• Starta om Orbi-routern och försök installera med Orbi-appen igen.
• Kör installationsguiden via webbgränssnittet. Gå till orbilogin.com  

när du är ansluten till Orbi-routern för att få åtkomst till 
webbgränssnittet. 

• Avinstallera och installera om Orbi-appen och försök igen.
Mer information finns på netgear.com/orbihelp.
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