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1. Kiinnitä antennit.
Määritä antennien paikat liittämällä 
numeroidut antennit niitä vastaaviin 
reitittimen liitäntöihin.

Kiinnitä antennit kierteisiin antennivarsiin.

Varmista WiFi-yhteyden paras mahdollinen 
toiminta suuntaamalla antennit.

NETGEAR suosittelee kaikkien  
antennien asettamista kuvan  
mukaisesti pystyasentoon.

2. Valmistele modeemi.
Katkaise modeemista virta. Jos siinä on 
varaparistot, poista ne.

3. Liitä modeemi.
Kytke modeemiin virta. Laita paristot 
takaisin. Liitä sitten modeemi kaapelilla 
reitittimen keltaiseen Internet-porttiin.

4. Käynnistä reititin.
Virran merkkivalo  syttyy oranssina ja 
muuttuu valkoiseksi, kun reititin on valmis.

5. Liitä tietokone.
Voit käyttää Ethernet-kaapelia tai WiFi-yhteyttä. 

Luo WiFi-yhteys käyttämällä reitittimen 
tarrassa olevaa WiFi-verkon nimeä ja 
salasanaa.

6. Kirjaudu sisään reitittimeen.
Käynnistä selain. 
NETGEAR genie avautuu.

Jos genie-ohjelma ei avaudu, kirjoita selaimen 
osoitekenttään www.routerlogin.net. 
Kirjoita kehotettaessa käyttäjätunnukseksi 
admin ja salasanaksi password.

7. Hanki genie-sovellus.
Lataa ilmainen genie-sovellus 
osoitteesta  
www.NETGEAR.com/genie.

Jaa verkossa helposti mediasisältöä, 
tiedostoja ja tulostimia älypuhelimesta, 
tablet-laitteesta tai kannettavasta.

8. Hanki käyttöopas.
Voit ladata käyttöoppaan osoitteesta 
http://downloadcenter.netgear.com tai 
tuotteen käyttöliittymässä olevan linkin 
kautta.

Ethernet-kaapeli

Reititin

Ethernet-kaapeli

DSL tai kaapeli

Internet

Modeemi

Virta- 
sovitin

Liitä antenni 

tähän
Liitä antenni 

tähän

Liitä antenni 

tähän

Liitä antenni 

tähän

Voit liittää reitittimen tämän kuvan tai vihon ohjeiden avulla.

www.NETGEAR.com/genie
http://downloadcenter.netgear.com
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Merkkivalot
Reitittimen päällä olevat merkkivalot kuvaavat reitittimen toimintaa:

 Virtaliitäntä

 Internet

 2,4 GHz:n WiFi

 5 GHz:n WiFi

 USB 3.0 -portti 1

 USB 3.0 -portti 2

 eSATA-portti

    Ethernet-portit 1–4

 WiFi-yhteyden virtapainike ja merkkivalo

 WPS-painike ja merkkivalo

Reitittimen takapaneelissa olevalla LED Off/On -kytkimellä voit 
ottaa reitittimen yläpaneelin merkkivalot käyttöön tai poistaa ne 
käytöstä.
Huomautus: Virran merkkivalo palaa, vaikka LED Off/On -kytkin 
siirretään Off-asentoon.

LED Off/On -kytkin
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Reitittimen asentaminen
Varmista, että käytössä on Internet-palvelu, ennen kuin asennat 
reitittimen.

 ¾ Reitittimen asentaminen:

1. Kiinnitä antennit.

Liitä antenni 

tähän
Liitä antenni 

tähän

Liitä antenni 

tähän

Liitä antenni 

tähän

a. Määritä antennien paikat liittämällä numeroidut antennit 
niitä vastaaviin reitittimen liitäntöihin.

b. Kohdista antennit reitittimessä oleviin antennivarsiin.

c. Kiinnitä antennit kierteisiin antennivarsiin.

d. Varmista WiFi-yhteyden paras mahdollinen toiminta 
suuntaamalla antennit.
NETGEAR suosittelee kaikkien antennien asettamista kuvan 
mukaisesti pystyasentoon.
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2. Valmistele modeemi.

a. Katkaise modeemista virta.

b. Jos modeemissa on varaparistot, poista ne.

c. Jos modeemi on jo liitetty toiseen reitittimeen, irrota niiden 
välinen kaapeli.

Varmista, että modeemin virta on katkaistu ja että siinä ei ole 
muuta kaapelia kuin Internet-palvelun kaapeli.

3. Liitä modeemi.

a. Liitä modeemi ja kytke siihen virta. 

b. Jos olet irrottanut paristot, aseta ne takaisin.

c. Liitä modeemi reitittimen keltaiseen Internet-porttiin 
reitittimen mukana toimitetulla keltaisella Ethernet-kaapelilla.

Modeemi

DSL tai kaapeli

Internet

Reititin

Ethernet-kaapeli
Modeemi

DSL tai  
kaapeli

Internet
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4. Kytke virta reitittimeen.

a. Liitä virtasovitin reitittimeen ja pistorasiaan.

b. Odota, että etupaneelin virran merkkivalo  syttyy 
oranssina ja muuttuu valkoiseksi. 
Jos merkkivalo ei syty, paina reitittimen takapaneelissa 
olevaa Power On/Off -virtapainiketta.

5. Liitä tietokone.

Voit käyttää Ethernet-kaapelia tai WiFi-yhteyttä. 

• Muodosta langallinen yhteys yhdistämällä tietokoneesi 
reitittimen mustaan Ethernet-porttiin Ethernet-kaapelilla 
(ei sisälly toimitukseen).

• Muodosta WiFi-yhteys käyttämällä reitittimen tarran  
WiFi-asetuksia.

Virtasovitin

Internet

Internet

DSL tai 
kaapeli

Modeemi

Reititin

DSL tai 
kaapeli

Modeemi

Reititin

Ethernet-
kaapeli

Ethernet-
kaapeli

Virtasovitin

Ethernet-
kaapeli
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6. Avaa selain.
Kun muodostat yhteyden reitittimeen ensimmäisen kerran, 
genie-näyttö avautuu. Yhdistä Internetiin noudattamalla  
genie-sovelluksen ohjeita.

Jos genie-näyttö ei avaudu, kokeile seuraavaa:

• Sulje selain ja avaa se uudelleen. 

• Varmista, että tietokone on kytketty yhteen reitittimen 
neljästä mustasta LAN Ethernet -portista tai että yhteys 
WiFi-verkkoon on muodostettu.

• Varmista, että reititin saa virtaa ja että virran merkkivalo 
 palaa.

• Jos tietokoneelle on määritetty staattinen tai kiinteä IP-
osoite (tämä on harvinaista), muuta asetuksia niin, että 
tietokone saa IP-osoitteen automaattisesti reitittimestä.

Jos genie-näyttö ei vieläkään avaudu, kirjaudu sisään 
reitittimeen, jolloin genie-ohjelma voi havaita Internet-
yhteyden.

 ¾ Kirjaudu reitittimeen seuraavasti:

1. Avaa selain.

2. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.routerlogin.com.
Kirjautumisnäyttö avautuu.

3. Kirjoita käyttäjätunnukseksi admin ja salasanaksi password. 
BASIC-aloitusnäyttö avautuu. Jos Internet-yhteyttä ei ole vielä 
määritetty, genie havaitsee sen automaattisesti.
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WiFi-verkon nimi ja salasana
Esiasetettu WiFi-verkon nimi (SSID) ja salasana (verkkoavain) ovat 
käytössä vain reitittimessäsi kuin sarjanumero. Reititin käyttää 
automaattisesti WiFi-suojausta, joten sitä ei tarvitse määrittää. 
WiFi-asetukset on kirjattu laitteen tarraan.

NETGEAR suosittelee esiasetettujen WiFi-asetusten käyttöä, 
koska ne voi tarvittaessa tarkistaa laitteen tarrasta. NETGEAR 
genie -ohjelman avulla voit muuttaa näitä asetuksia. Jos teet näin, 
merkitse uudet WiFi-asetukset muistiin ja säilytä niitä turvallisessa 
paikassa. 

Voit kirjoittaa laitteen tarran WiFi-asetukset tähän myöhempää 
käyttöä varten.

WiFi-verkkonimi (SSID):

Verkkoavain (salasana):

Jos muutat WiFi-asetuksia, kirjoita uudet asetukset tähän 
myöhempää käyttöä varten ja säilytä vihkosta turvallisessa paikassa.

WiFi-verkkonimi (SSID):

Verkkoavain (salasana):
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Muodosta yhteys WiFi-verkkoon
Voit joko käyttää Wi-Fi Protected Setup -suojausta (WPS) tai 
valita oman WiFi-verkkosi ja kirjoittaa sen salasanan. Tietokoneen 
tai WiFi-laitteen käyttöohjeista tai verkkotuesta saat apua WPS-
painikkeen käyttöön. WPS ei toimi joissakin vanhemmissa laitteissa.

 ¾ Verkkoon liittyminen WPS-toiminnon avulla:

1. Paina reitittimen WPS-painiketta 3–5 sekunnin ajan.
Reitittimen WPS-merkkivalo vilkkuu valkoisena.

2. Paina kahden minuutin kuluessa tietokoneen WPS-painiketta  
tai WiFi-laitteen näytössä olevaa WPS-painiketta.
Reitittimen WPS-merkkivalo palaa valkoisena, kun tietokone tai 
WiFi-laite muodostaa yhteyden reitittimeen.

3. Toista tämä, jos haluat lisätä muita tietokoneita tai WiFi-laitteita.

 ¾ Verkon valitseminen ja salasanan kirjoittaminen:

1. Avaa apuohjelma, jolla hallitaan WiFi-yhteyksiä reitittimeen 
liitettävässä tietokoneessa tai WiFi-laitteessa.
Apuohjelma hakee alueen WiFi-verkot.

2. Etsi ja kirjoita reitittimen WiFi-verkon nimi (SSID).
Verkkonimi (SSID) on merkitty tuotetarraan.

3. Kirjoita reitittimen salasana (tai määrittämäsi salasana, jos olet 
vaihtanut sitä), ja napsauta Connect (Yhdistä) -painiketta.
Salasana on merkitty tuotetarraan.

4. Toista vaiheet 1–3, jos lisäät muita tietokoneita tai  
WiFi-laitteita.
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Reitittimen asetusten tarkasteleminen  
tai muuttaminen
Kun olet määrittänyt reitittimen asetukset genie-sovelluksen avulla, 
voit kirjautua sisään reitittimeen ja tarkastella ja muuttaa  
sen asetuksia.

Kirjautuminen reitittimeen

 ¾ Kirjaudu reitittimeen seuraavasti:

1. Liitä tietokone tai WiFi-laite reitittimeen.
Voit käyttää Ethernet-kaapelia tai WiFi-yhteyttä. 

• Muodosta langallinen yhteys yhdistämällä tietokoneesi 
reitittimen mustaan Ethernet-porttiin Ethernet-kaapelilla 
(ei sisälly toimitukseen).

• Muodosta WiFi-yhteys valitsemalla WiFi-verkko ja 
liittymällä siihen.

2. Avaa selain.

3. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.routerlogin.com.
Kirjautumisnäyttö avautuu.

4. Kirjoita käyttäjätunnukseksi admin ja salasanaksi password. 

BASIC-aloitusnäyttö avautuu.

Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen

 ¾ Järjestelmänvalvojan salasanan vaihtaminen:

1. Avaa selain.

2. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.routerlogin.com.
Kirjautumisnäyttö avautuu.
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3. Kirjoita käyttäjätunnukseksi admin ja salasanaksi password. 
BASIC-aloitusnäyttö avautuu.

4. Valitse ADVANCED > Administration > Set Password 
(Lisäasetukset > Järjestelmänhallinta > Aseta salasana).

5. Kirjoita vanha salasana ja sen jälkeen uusi salasana kaksi kertaa. 

6. Voit palauttaa salasanan, jos Enable Password Recovery  
(Ota salasanan palautus käyttöön) -valintaruutu on valittu.
NETGEAR suosittelee salasanan palautuksen ottamista käyttöön.

7. Valitse kaksi suojauskysymystä ja anna niihin vastaukset.

8. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta.
Muutokset tallennetaan.

Unohtuneen järjestelmänvalvojan salasanan 
palauttaminen

Oletussalasana käyttäjänimelle admin on password. Jos vaihdoit 
salasanan ja otit käyttöön salasananpalautustoiminnon, voit 
palauttaa salasanan.

 ¾ Unohtuneen järjestelmänvalvojan salasanan palauttaminen:

1. Avaa selain.

2. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.routerlogin.com.
Kirjautumisnäyttö avautuu.

3. Napsauta Cancel (Peruuta) -painiketta.
Jos salasananpalautustoiminto on käytössä, sinua kehotetaan 
kirjoittamaan reitittimen sarjanumero. Sarjanumero on laitteen 
tarrassa.

4. Kirjoita reitittimen sarjanumero.
Sarjanumero on laitteen tarrassa.
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5. Napsauta Continue (Jatka) -painiketta.
Avautuvassa näytössä pyydetään vastaamaan turvakysymyksiin.

6. Kirjoita turvakysymysten tallennetut vastaukset.

7. Napsauta Continue (Jatka) -painiketta.
Palautettu salasana näytetään avautuvassa näytössä.

8. Napsauta Login again (Kirjaudu uudelleen) -painiketta.
Kirjautumisnäyttö avautuu.

9. Kirjaudu reitittimeen palautetulla salasanalla.

Unohtuneen WiFi-suojauksen salasanan 
löytäminen

Esimääritetty WiFi-salasana on merkitty laitteen tarraan.  
Jos vaihdoit WiFi-salasanan ja unohdit sen, näet nykyisen  
WiFi-salasanan kirjautumalla reitittimeen.

 ¾ Yhteyden muodostaminen reitittimeen ja WiFi-salasanan 
tarkastelu:

1. Liitä tietokone Ethernet-kaapelilla reitittimen mustaan 
Ethernet-porttiin.

2. Avaa selain.

3. Kirjoita osoitekenttään www.routerlogin.net.
Kirjautumisnäyttö avautuu.

4. Kirjoita reitittimen käyttäjätunnus ja salasana.
Oletuksena käyttäjätunnus on admin ja salasana on password. 
Voit käyttää oletustunnuksia, jos et ole vaihtanut niitä. 

BASIC-aloitusnäyttö avautuu.

5. Valitse Wireless Settings (Langattomat asetukset). 
WiFi-salasana näkyy näytössä suojausvaihtoehtojen osiossa.
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Dynamic Quality of Service 
-prioriteettien määrittäminen
Dynamic Quality of Service (QoS) auttaa kehittämään reitittimen 
Internet-liikenteen hallintaominaisuuksia tehokkaamman 
kohdentamisen ja laitteentunnistuksen, kaistanleveyden varauksen 
ja liikenteen priorisointitekniikoiden kautta. Dynamic QoS ratkaisee 
liikenteen ruuhkat, kun Internet-kaistanleveys on rajallinen, ja 
kilpailevat pyynnöt. Jos latausnopeudet ovat enintään 250 Mbps ja 
pidät pelaamisesta ja videoiden suoratoistamisesta, sinulle voi olla 
hyötyä Dynamic QoS -toiminnon käyttöönotosta.

Huomautus: Jos käytössäsi on gigabitin Internet-yhteys tai 
latausnopeudet ovat vähintään 300 Mbps, sinun ei tarvitse käyttää 
Dynamic QoS -toimintoa.

 ¾ Dynamic QoS -toiminnon ottaminen käyttöön:

1. Avaa selain.
2. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.routerlogin.com.

Kirjautumisnäyttö avautuu.

3. Kirjoita reitittimen käyttäjätunnus ja salasana.
Oletuksena käyttäjätunnus on admin ja salasana on password. 
Voit käyttää oletustunnuksia, jos et ole vaihtanut niitä. 

BASIC-aloitusnäyttö avautuu.

4. Valitse Dynamic QoS.

Dynamic QoS -näyttö avautuu.

5. Valitse Enable Dynamic QoS (Ota Dynamic QoS käyttöön) 
-valintaruutu.

6. Määritä Internet-kaistanleveys.
Internet-kaistanleveys on määritettävä, jotta Dynamic QoS voi 
varata kaistanleveyden ja priorisoida liikenteen.
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Anna nopeustestin havaita Internet-kaistanleveys seuraavasti 
(suositus):

a. Saat tarkemman tuloksen nopeustestistä, jos mikään muu 
laite ei käytä Internetiä samaan aikaan.

b. Napsauta Speedtest (Nopeustesti) -painiketta.
Nopeustesti määrittää Internet-kaistanleveyden.

7. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta.
Asetuksesi on tallennettu.

Kaistanleveyden käyttö voi tarkistaa näytön alalaidan linkin 
kautta. Linkin napsauttaminen avaa Attached Devices (Liitetyt 
laitteet) -näytön. Lisätietoja on käyttöoppaassa, joka on 
saatavilla osoitteesta http://downloadcenter.netgear.com tai 
reitittimen käyttöliittymässä olevan linkin kautta.

http://downloadcenter.netgear.com
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Tallennuslaitteiden jakaminen verkossa
ReadySHAREn avulla voit käyttää ja jakaa reitittimeen liitettyjä 
tallennuslaitteita, kuten USB- tai eSATA-tallennuslaitteita. (Jos 
tallennuslaitteessa on erityisohjaimia, se ei ole yhteensopiva.)

 ¾ Tallennuslaitteen käyttö Windows-tietokoneessa: 

1. Liitä USB- tai eSATA-tallennuslaite reitittimen porttiin.
Jos tallennuslaitteessa on virtalähde, sen on oltava käytössä, 
kun laite liitetään reitittimeen.

Kun tallennuslaite on liitetty reitittimen porttiin, sen valmistelu 
jakamista varten voi kestää kaksi minuuttia. Laite on 
oletusarvoisesti käytettävissä kaikilla paikallisverkossa (LAN) 
olevilla tietokoneilla.

2. Valitse Start > Run (Käynnistä > Suorita).

3. Kirjoita valintaikkunaan \\readyshare.

4. Valitse OK-painike.
Näyttöön avautuu ikkuna, jossa näkyvät laitteen tiedostot ja 
kansiot.
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 ¾ Tallennuslaitteen käyttö Mac-tietokoneessa: 

1. Liitä USB- tai eSATA-tallennuslaite reitittimen porttiin.
Jos tallennuslaitteessa on virtalähde, sen on oltava käytössä, 
kun laite liitetään reitittimeen.

Kun tallennuslaite on liitetty reitittimen porttiin, sen valmistelu 
jakamista varten voi kestää kaksi minuuttia. Laite on 
oletusarvoisesti käytettävissä kaikilla paikallisverkossa (LAN) 
olevilla tietokoneilla.

2. Käynnistä verkkoon liitetyssä Mac-tietokoneessa Finder ja 
valitse Go > Connect to Server (Siirry > Yhteys palvelimeen).

3. Kirjoita Server Address (Palvelimen osoite) -kenttään  
smb://readyshare.

4. Valitse Connect (Yhdistä).
5. Valitse kehotettaessa Guest (Vieras) -valintapainike.

Jos olet määrittänyt reitittimen käytönvalvonnan ja sallinut 
Mac-tietokoneen käyttää verkkoa, valitse Registered User 
(Rekisteröity käyttäjä) -valintapainike ja kirjoita nimeksi admin 
ja salasanaksi password. Lisätietoja käytönvalvonnasta on 
käyttöoppaassa, joka on saatavilla osoitteessa  
http://downloadcenter.netgear.com tai reitittimen 
käyttöliittymässä olevan linkin kautta.

6. Osoita Connect (Yhdistä) -painiketta.
Näyttöön avautuu ikkuna, jossa näkyvät laitteen tiedostot ja 
kansiot.

http://downloadcenter.netgear.com
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ReadySHARE Vault 
-varmuuskopiointisovellus
Reitittimessä on ilmainen varmuuskopiointiohjelmisto kaikkiin 
kotisi Windows-tietokoneisiin. Liitä USB-kiintolevyasema (HDD) 
tai eSATA-tallennuslaite reitittimeen keskitettyä, jatkuvaa ja 
automaattista varmuuskopiointia varten.

Huomautus: Seuraavat käyttöjärjestelmät tukevat ReadySHARE Vaultia: 

• Windows XP SP3

• Windows 7

• Windows 8

• Windows 8.1

 ¾ Windows-tietokoneen varmuuskopiointi:

1. Liitä USB-kiintolevyasema tai eSATA-tallennuslaite reitittimen 
porttiin.

2. Lataa ReadySHARE Vault osoitteesta www.netgear.com/readyshare 
ja asenna se Windows-tietokoneisiin.

3. Käynnistä ReadySHARE Vault.

4. Määritä ja suorita varmuuskopiointi Dashboard (Hallinta) 
-ohjelmalla tai Backup (Varmuuskopiointi) -välilehdessä.

http://www.netgear.com/readyshare
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USB-tulostimen jakaminen
Voit liittää USB-tulostimen reitittimen USB-porttiin ja tulostaa 
langattomasti.

 ¾ ReadySHARE-tulostimen asentaminen:

1. Liitä USB-tulostin reitittimen USB-porttiin USB-
tulostuskaapelilla.

2. Tee seuraavat toimet kaikissa tietokoneissa, joista jaettua 
tulostinta käytetään:

a. Asenna nykyinen USB-tulostinohjain (saatavilla tulostimen 
valmistajalta).

b. Lataa NETGEAR USB Control Center -apuohjelma 
osoitteesta www.netgear.com/readyshare.

c. Valitse kieli.

3. Jos näet kehotteen, valitse tulostin ja napsauta Connect 
(Yhdistä) -painiketta jokaisen tietokoneen kohdalla.

4. Kun tietokone muodostaa yhteyden ensimmäisen kerran, tilaksi 
vaihtuu Manually connected by xxx (xxx yhdisti manuaalisesti).
Kun vaihe 3 on valmis, tulostimen tilaksi kussakin tietokoneessa 
vaihtuu Available (Käytettävissä).

http://www.netgear.com/readyshare
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Lisätoiminnot
Reitittimessä on muun muassa seuraavat toiminnot:

• Toista musiikkia USB-asemasta iTunes-palvelimella.

• Turvallisen VPN-palveluyhteyden määrittäminen kotiverkkoon.

• Henkilökohtaisen, mukautetulla URL-osoitteella varustetun 
FTP-palvelimen luominen.

iTunes-palvelin

iTunes-palvelimen avulla voit toistaa musiikkia Windows- tai  
Mac-tietokoneen iTunes-sovelluksessa USB-asemasta, joka on 
liitetty reitittimen USB-porttiin. Voit myös käyttää iPhonen tai 
iPadin Apple Remote -kauko-ohjainta ja toistaa musiikkia kaikissa 
AirPlay-laitteissa, kuten Apple TV:ssa tai AirPlay-tuetuissa 
vastaanottimissa. 

 ¾ iTunes-palvelimen asetusten määrittäminen:

1. Muodosta iPhonessa tai iPadissa yhteys WiFi-verkkoon.
2. Käynnistä Remote-sovellus.
3. Valitse Lisää laite.

Näkyviin tulee tunnus.

4. Määritä reitittimen tunnus.
a. Avaa selain.
b. Kirjoita selaimen osoitekenttään www.routerlogin.com.

Kirjautumisnäyttö avautuu.

c. Kirjoita reitittimen käyttäjätunnus ja salasana.
Oletuksena käyttäjätunnus on admin ja salasana on password. 
Voit käyttää oletustunnuksia, jos et ole vaihtanut niitä. 

BASIC-aloitusnäyttö avautuu.
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d. Valitse ADVANCED > ReadySHARE > ReadySHARE 
Storage > Media Server (Lisäasetukset > ReadySHARE > 
ReadySHARE-muisti > Mediapalvelin).

e. Varmista, että Enable iTunes Server (Music Only) (Ota 
käyttöön iTunes-palvelin (vain musiikki)) -valintaruutu on 
valittuna.

f. Kirjoita tunnus ja valitse Allow Control (Salli etähallinta) 
-painike.

g. Napsauta Apply (Käytä) -painiketta.
Muutokset tallennetaan.

ReadySHARE-musiikkikirjasto näkyy iPhonessa tai iPadissa 
Remote-sovelluksessa. Voit toistaa tätä musiikkia Airplay-
laitteilla.

VPN-palvelu

VPN-palvelun avulla voit käyttää kotiverkkoasi etänä turvallisen 
yhteyden välityksellä. Kun olet määrittänyt VPN-palvelun, voit 
käyttää sen kautta reitittimen USB-asemaa ja mediatiedostoja 
sekä Internet-palvelua kotonasi. Määritä VPN-palvelu seuraavien 
ohjeiden avulla:

1. Määritä VPN-palvelu.
2. Asenna tietokoneeseesi OpenVPN-ohjelmisto.
3. Käytä VPN-tunnelia.

Nämä ohjeet kuvataan käyttöoppaassa, joka on saatavilla 
osoitteesta http://downloadcenter.netgear.com tai reitittimen 
käyttöliittymässä olevan linkin kautta.

http://downloadcenter.netgear.com
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Henkilökohtainen FTP-palvelin

Mukautetun ilmaisen URL-osoitteen avulla voit helposti käyttää 
verkkoasi FTP:n dynaamisen DNS-palvelun kautta. Määritä  
FTP-palvelimesi seuraavien ohjeiden avulla:

1. Rekisteröi ilmainen NETGEAR Dynamic DNS (DDNS) -palvelutili.

2. Määritä tilin asetukset reitittimeen.

3. Liitä USB-kiintolevy reitittimeen ja FTP-käyttö Internetin 
kautta.

Nämä ohjeet kuvataan käyttöoppaassa, joka on saatavilla 
osoitteesta http://downloadcenter.netgear.com tai reitittimen 
käyttöliittymässä olevan linkin kautta.

http://downloadcenter.netgear.com
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NETGEAR genie -sovellus
Ilmaisen NETGEAR genie -sovelluksen avulla voit helposti  
valvoa ja hallita kotiverkkoasi Windows- tai Mac-tietokoneella, 
tablet-laitteella tai älypuhelimella. Voit jakaa ja suoratoistaa 
musiikkia ja videoita, tehdä vianmäärityksen ja korjata  
verkko-ongelmia, asettaa lapsilukkoja ja paljon muuta:

• Käytä reititintä ja muuta sen asetuksia tai tee vianmääritys ja 
korjaa verkko-ongelmia.

• Tehdä tulostimesta AirPrint-yhteensopivan iPadista tai 
iPhonesta tapahtuvaa tulostusta varten.

• Käytä MyMedia-sovellusta verkossa olevien mediatiedostojen 
hakuun ja toistoon.

• Lähetä tiedostoja nopeasti tietokoneesta tai älypuhelimesta 
toiseen verkossa olevaan laitteeseen käyttämällä Turbo 
Transferia.

• Aseta lapsilukkoja.

• Yhdistä älypuhelin ja tablet-laite kotisi WiFi-verkkoon 
skannaamalla genie-sovelluksen WiFi QR -koodi.

Lataa ilmainen genie-sovellus osoitteesta  
www.NETGEAR.com/genie.

http://www.NETGEAR.com/genie

