
Beknopte 
handleiding

Blauw

De verbinding tussen de router en 
satelliet is goed.

Oranje

De verbinding tussen de router en 
satelliet is redelijk. Plaats de satelliet 
dichter bij de router.

Magenta

De satelliet kan geen verbinding maken 
met de router. Plaats de satelliet dichter 
bij de router.

Opmerking: Als het ringlampje na 
ongeveer één minuut nog magenta 
brandt, drukt u op de Sync-knop op 
de router en op de satelliet. Als de 
satelliet succesvol met de router is 
gesynchroniseerd, gaat het ringlampje 
op de satelliet wit branden. Vervolgens 
wordt het ringlampje blauw om aan te 
geven dat er een goede verbinding tot 
stand is gebracht, en gaat vervolgens 
weer uit.

Nadat de satelliet is ingeschakeld, brandt het 
ringlampje op de satelliet wit terwijl de satelliet 
probeert te synchroniseren met de router. 
Vervolgens licht het ringlampje gedurende drie 
minuten op in één van de volgende kleuren en 
gaat daarna uit:

LED-kleuren voor het 
synchroniseren van de 
satelliet
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Stel uw Orbi-router en 
-satelliet in

Stel uw router en satelliet in met behulp van een 
van de volgende opties:

• NETGEAR Orbi-app. Voer deze stappen uit: 

a. Scan een QR-code of zoek naar 
NETGEAR Orbi in de Apple App Store of 
Google Play Store.

b. Download en start de NETGEAR  
Orbi-app op uw mobiele apparaat  
en volg de aanwijzingen.

• Webbrowser. Voer deze stappen uit:

a. Koppel uw modem los en verwijder  
en plaats de noodaccu opnieuw als  
uw modem die heeft.

b. Sluit de modem weer aan.

c. Gebruik de meegeleverde Ethernet-
kabel om uw modem aan te sluiten op 
de gele internetpoort op uw router.

Opmerking: Als u uw router wilt 
verbinden met een bestaande gateway, 
raden we u aan de WiFi van de 
bestaande gateway uit te schakelen.

d. Steek de stekker van de router in het 
stopcontact. 

Het netvoedingslampje op de 
achterkant van de router brandt groen. 
Druk op de aan-uitknop als het 
netvoedingslampje niet brandt.

e. Wacht tot het ringlampje van de router 
wit brandt.

f. Plaats uw satelliet, sluit deze aan en 
wacht tot het ringlampje van de satelliet 
blauw of oranje brandt.

Als het ringlampje van de satelliet 
magenta brandt, plaatst u de satelliet 
dichter bij de router.

Raadpleeg het onderdeel LED-kleuren 
voor het synchroniseren van de satelliet 
voor meer informatie.

g. Sluit uw computer of mobiele apparaat 
aan op de router of satelliet met een 
Ethernet- of WiFi-verbinding:

• Ethernet. Gebruik een Ethernet-
kabel om uw computer aan te 
sluiten op de router. 

• WiFi. Gebruik de vooraf ingestelde 
WiFi-netwerknaam (SSID) en het 
wachtwoord op het label van de 
router of satelliet om verbinding te 
maken met het Orbi WiFi-netwerk.

h. Start een webbrowser, ga naar  
orbilogin.com en volg de aanwijzingen.

Als er een aanmeldvenster verschijnt, 
voert u de gebruikersnaam en het 
wachtwoord in. De gebruikersnaam  
is admin en het standaardwachtwoord 
is password. 

http://orbilogin.com


Ringlampje (niet afgebeeld)

Knop Sync (ook gebruikt voor  
WPS-verbinding)

Internetpoort

Ethernet-poorten

Overzicht Orbi-router

Orbi-router
(Model RBR40)

Orbi-satelliet
(Model RBW30)

Ethernet-kabel

Netvoedingsadapter 
(verschilt per regio)

Overzicht Orbi-satellietInhoud van de verpakking
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Aan-uitknop en netvoedingslampje

Netvoedingsaansluiting

Knop voor het herstellen van de 
fabrieksinstellingen

Ondersteuning
Bedankt voor het aanschaffen van dit  
NETGEAR-product. U kunt naar  
www.netgear.com/support gaan om uw  
product te registreren, ondersteuning aan te 
vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste 
downloads en gebruikershandleidingen, en om 
lid te worden van onze community. We raden 
aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële 
NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

De actuele EU-conformiteitsverklaring vindt u op  
http://support.netgear.com/app/answers/
detail/a_id/11621/.

Voor informatie over de naleving van  
wettelijke voorschriften gaat u naar  
http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van 
wettelijke voorschriften door voordat u de 
netvoeding aansluit.
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