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W telefonie pobierz aplikację 
Nighthawk i postępuj zgodnie z 
instrukcjami konfiguracji. 

Dotknij ikony Security 
(Bezpieczeństwo) w aplikacji 
Nighthawk, aby sprawdzić, czy usługa 
NETGEAR Armor™ jest aktywna.

Aplikacja Nighthawk jest objęta 
usługą cyberbezpieczeństwa o nazwie 
NETGEAR Armor. Chroni ona przed 
zagrożeniami z sieci, takimi jak ataki 
hakerów czy próby wyłudzenia danych 
w posiadanym urządzeniu.

Zobacz, co możesz zrobić 
w aplikacji Nighthawk. Test 
szybkości połączenia z Internetem, 
zawieszenie połączenia, 
wyświetlenie wszystkich 
podłączonych urządzeń — to tylko 
niektóre z przydatnych funkcji.

2Pobierz aplikację 
Nighthawk, aby 
zainstalować 
router

Zabezpiecz 
urządzenia za 
pomocą usługi 
NETGEAR Armor

3 Więcej 
możliwości 
dzięki aplikacji
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Zawartość

Przegląd

Pomoc techniczna i społeczność
Odwiedź stronę netgear.com/support, aby uzyskać odpowiedzi na pytania i 
uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania. 

Możesz także odwiedzić naszą Społeczność NETGEAR, aby uzyskać pomocne 
porady na stronie community.netgear.com.
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Router Kabel Ethernet
Zasilacz

(różne modele w 
zależności od regionu)

A Przycisk włączania/
wyłączania WiFi z diodą LED

E Port internetowy 1 Wskaźnik LED zasilania 5 Diody LED portów sieci 
Ethernet 1–4

B Przycisk WPS z diodą LED F Wejście zasilania 2 Dioda LED połączenia 
internetowego

6 Dioda LED USB

C Port USB (niewidoczny na 
ilustracji)

G Przycisk włączania/
wyłączania zasilania

3 Dioda LED pasma 2,4 GHz 
(WiFi)

D Porty Ethernet 1–4 H Przycisk resetowania 4 Dioda LED pasma 5 GHz (WiFi)
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Z informacjami o zgodności z przepisami, w tym z bieżącą deklaracją 

zgodności UE, można zapoznać się pod adresem  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Przed podłączeniem zasilania należy zapoznać się z dokumentem 
informującym o zgodności z przepisami.

Regulacje i przepisy prawne

Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas instalacji występują problemy, spróbuj wykonać jedną z 
następujących czynności:

• Wyłącz modem i router, a następnie odłącz oba urządzenia. Uruchom 
ponownie modem. Ponownie podłącz router do modemu i spróbuj 
zainstalować go za pomocą aplikacji Nighthawk.

• Jeśli nadal nie można zainstalować routera za pomocą aplikacji Nighthawk, 
zainstaluj go ręcznie, korzystając z interfejsu sieciowego routera.  
Odwiedź witrynę http://www.routerlogin.net, aby uzyskać dostęp do 
interfejsu sieciowego routera.
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