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NETGEAR Armor™, som drives 
av Bitdefender®, sørger for 
førsteklasses nettsikkerhet for 
smartenheter, smarttelefoner 
og datamaskiner.
Trykk på Security-flisen 
(Sikkerhet) i Orbi-appen 
for å finne ut mer om 
prøveversjonen.

Last ned Orbi-appen, 
og installer Orbi  
WiFi-systemet

Se alt du kan gjøre med Orbi-
appen. Sett Internett på pause, 
kjør en hastighetstest, angi smarte 
foreldrekontroller med mer.
Kontroller om smarte 
foreldrekontroller er tilgjengelig 
i området der du er:  
www.netgear.com/ 
NETGEAR-SPC-availability

Last ned Orbi-appen på 
mobiltelefonen, og følg 
konfigureringsinstruksjonene. 

1
Sikre enhetene med 
NETGEAR Armor

2
Gjør mer med appen

3

http://www.netgear.com/NETGEAR-SPC-availability
http://www.netgear.com/NETGEAR-SPC-availability
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Innhold

Oversikt

Orbi-ruter Orbi-satellitt X 2 Ethernet-kabel

Strømadapter X 3 
(varierer fra region 

til region)

Orbi-ruter Orbi-satellitt

1 Synkroniseringsknapp

2 Internett-port

3 Ethernet-porter

4 Strømkontakt

5 Reset-knapp 
(Tilbakestilling)

6 Strømindikator

Type C  
kontaktadaptere X 3

(for det meste av 
Europa)

Type G  
kontaktadaptere X 3

(for Storbritannia)

Støtte og fellesskap

Gå til netgear.com/support for å få svar på spørsmålene dine og få 
tilgang til de nyeste nedlastingene. 

Du kan også ta en titt på NETGEAR-fellesskapet for å få nyttige råd på 
community.netgear.com.

Hvis du vil ha informasjon om samsvar med forskrifter, inkludert EU-
samsvarserklæringen, kan du gå til  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Se dokumentet med samsvarsinformasjon før du kobler til strømmen.
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Forskrifter og juridisk informasjon

Feilsøking

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

• Slå av modemet og Orbi-ruteren, og koble dem fra. Start 
modemet på nytt. Koble Orbi-ruteren til modemet igjen, og prøv å 
installere med Orbi-appen på nytt.

• Hvis du fremdeles ikke får installert Orbi-ruteren ved hjelp av 
Orbi-appen, kan du installere den manuelt ved hjelp av ruterens 
nettgrensesnitt.  
Gå til orbilogin.com for å få tilgang til ruterens nettgrensesnitt.

Hvis du allerede eier en annen Orbi-ruter og har brukt Orbi-appen før, 
går du til instrumentpanelet og trykker på  > NEW SETUP  
(> NY KONFIGURERING) for å installere den nye Orbi-ruteren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til netgear.com/orbihelp.
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