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Download Orbiappen, og installer dit
Orbi WiFi-system

Beskyt dine
enheder med
NETGEAR Armor

Gør mere med
appen

Download Orbi-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 Orbi-app for at udforske din
gratis prøveperiode.

Se alle de ting, du kan gøre med
Orbi-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

Orbi-satellit x 2

Orbi-router

Type Cstikadaptere x 3
(til det meste af
Europa)

Strømforsyning x 3
(varierer fra region
til region)

Ethernet-kabel

Type Gstikadaptere x 3
(til Storbritannien)
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Knappen Sync
(Synkroniser)

2

Internetport

3

Ethernet-porte.
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Strømstik

5

Knappen Reset
(Nulstil)
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Strømindikator

Orbi-satellit

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.

•

Sluk for modem og Orbi-router, og frakobl dem. Genstart
modemmet. Tilslut din Orbi-router til dit modem igen og prøv at
installere med Orbi-appen igen.

Hvis du stadig ikke kan installere din Orbi-router ved hjælp af
Orbi-appen, skal du installere den manuelt ved hjælp af routerens
webgrænseflade.
Besøg orbilogin.com for at få adgang til routerens webgrænseflade.
Hvis du allerede har en anden Orbi-router, og du brugte Orbi-appen
før, skal du gå til instrumentbrættet og trykke på
> NEW SETUP
(NY KONFIGURATION) for at installere din nye Orbi-router.

Du kan også se vores NETGEAR Community for at få nyttige råd på
community.netgear.com.

•

Du kan få flere oplysninger ved at besøge netgear.com/orbihelp.

NETGEAR INTERNATIONAL LTD
Floor 1, Building 3,
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork,
T12EF21, Ireland

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

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.

© NETGEAR, Inc., NETGEAR og NETGEAR-logoet er
varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. Varemærker, der ikke
tilhører NETGEAR bruges kun som reference.

December 2021

