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Usługa NETGEAR Armor™ 
obsługiwana przez Bitdefender® 
zapewnia najlepsze w 
swojej klasie zabezpieczenia 
inteligentnych urządzeń, 
smartfonów i komputerów. 
Dotknij ikony Security 
(Bezpieczeństwo) w aplikacji 
Orbi, aby sprawdzić możliwości 
bezpłatnej rocznej subskrypcji.

Pobierz aplikację Orbi 
i zainstaluj system 
WiFi Orbi

Zobacz, co możesz zrobić w 
aplikacji Orbi. Zawieszenie 
połączenia z Internetem, test 
szybkości połączenia, inteligentna 
kontrola rodzicielska — to tylko 
niektóre z przydatnych funkcji.
Sprawdź dostępność inteligentnej 
kontroli rodzicielskiej w regionie: 
www.netgear.com/ 
NETGEAR-SPC-availability

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

1
Zabezpiecz urządzenia 
za pomocą usługi 
NETGEAR Armor

2
Więcej 
możliwości dzięki 
aplikacji

3

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

Przegląd

Router Orbi Satelita Orbi (2) Przewód 
Ethernet

Router Orbi Satelita Orbi

1 Przycisk Sync 
(Synchronizacja)

2 Porty Ethernet

3 Port internetowy

4 Wejście zasilania

5 Przycisk Reset

6 Wskaźnik LED zasilania

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.

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.
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Regulacje i przepisy prawne

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas instalacji występują problemy, spróbuj wykonać następujące czynności:
• Wyłącz modem i router Orbi, a następnie odłącz oba urządzenia. Uruchom ponownie 

modem. Ponownie podłącz router Orbi do modemu i spróbuj zainstalować go za pomocą 
aplikacji Orbi.

• Jeśli nadal nie można zainstalować routera za pomocą aplikacji Orbi, zainstaluj go ręcznie, 
korzystając z interfejsu sieciowego routera. Odwiedź witrynę orbilogin.com, aby uzyskać 
dostęp do interfejsu sieciowego routera.

Jeśli posiadasz już inny router Orbi i korzystasz z aplikacji Orbi, przejdź do pulpitu nawigacyjnego 
i dotknij  > NEW SETUP (Nowa konfiguracja), aby zainstalować nowy router Orbi.

Więcej informacji można znaleźć na stronie netgear.com/orbihelp.

3 zasilacze  
(w zależności od 

regionu)

Wtyczka zasilania 
typu C (3)

(dla większej  
części Europy)

Wtyczka zasilania 
typu G (3)

(dla Wielkiej  
Brytanii)
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