Hurtig start

1 Download
Nighthawk App
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Download Nighthawk-appen
på din mobiltelefon, og følg
konfigurationsvejledningen.

NETGEAR Armor™,
leveret af Bitdefender®,
giver klassens bedste
cybersikkerhedsbeskyttelse
til dine smart-enheder,
smartphones og computere.
Tryk på feltet Security
(Sikkerhed) i din Nighthawkapp for at udforske din gratis
prøveperiode.

for at installere
routeren

Beskyt dine
enheder med
NETGEAR Armor
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Gør mere
med appen

Se alle de ting, du kan gøre
med Nighthawk-appen! Sæt
internettet på pause, kør en
hastighedstest, indstil smart
forældrekontrol og meget
mere.
Se, om smart forældrekontrol
er tilgængeligt i dit
område: www.netgear.com/
NETGEAR-SPC-availability

Indhold

Strømforsyninger varierer fra region til region.
I nogle områder medfølger der muligvis
stikadaptere i pakken.
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Indikatorer for Ethernetporte 1-5
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Knappen WPS med indikator
Knappen WiFi On/Off (WiFi
Til/Fra) med indikator
Kontakten LED On/Off
(Indikator Til/Fra)

Internetindikator
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Indikator for USB 2
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Indikator for 6 GHz WiFi
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Indikator for USB 1
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Indikator for 5 GHz WiFi
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Indikator for 2,4 GHz WiFi

E

2

A B
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Internetport
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Ethernet-porte 1-4
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Multi-Gig Ethernet-port 5

Nulstillingsknap
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Knappen Power On/Off
(Tænd/sluk)

USB-port 1 og 2
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Strømstik

Fejlfinding

Support og Community

Hvis du har problemer med installationen, kan du prøve følgende:

Gå til netgear.com/support for at få svar på dine spørgsmål og få adgang til de
seneste downloads.
Du kan også se vores NETGEAR Community for at få nyttige råd på
community.netgear.com.

•

Sluk for modem og router, og frakobl dem. Genstart modemmet. Tilslut
din router til dit modem igen, og prøv at installere med Nighthawk App
igen.
•
Hvis du stadig ikke kan installere din router ved hjælp af Nighthawk App,
skal du installere den manuelt ved hjælp af routerens webgrænseflade.
Besøg http://www.routerlogin.net for at få adgang til routerens
webgrænseflade.
Hvis du allerede har en anden NETGEAR-router, og du brugte Nighthawk App
før, skal du gå til instrumentbrættet og trykke på
> NEW SETUP
(NY KONFIGURATION) for at installere din nye router.
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Lovgivningsmæssige og juridiske oplysninger
Få oplysninger om overholdelse af bl.a. EU Declaration of Conformity
(Erklæring om overholdelse) på https://www.netgear.com/about/regulatory/.
Se dokumentet om overholdelse af lovmæssige krav, før du opretter
forbindelse til strømforsyningen.
Gælder kun for 6 GHz-enheder: Brug kun enheden indendørs. Det er
forbudt at anvende 6 GHz-enheder på olieplatforme, i biler, tog, både og fly.
Anvendelse af denne enhed er dog tilladt i store fly ved flyvning over 10.000
fod. Anvendelse af sendere i 5,925-7,125 GHz-båndet er forbudt til kontrol
med eller kommunikation med ubemandede flysystemer.

