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NETGEAR Armor™ som drivs 
av Bitdefender® ger klassens 
bästa cybersäkerhet för smarta 
enheter, smarttelefoner och 
datorer. 
Tryck på Security-ikonen 
(säkerhet) i Orbi-appen för att 
ta del av din kostnadsfria ett års 
prenumeration.

Ladda ner Orbi-
appen och installera 
Orbi WiFi-systemet

Kolla in allt du kan göra i Orbi-
appen! Pausa internet, kör ett 
hastighetstest, ställ in smarta 
föräldrakontroller och mer.
Sök efter tillgänglighet för 
smarta föräldrakontroller i ditt 
område: www.netgear.com/ 
NETGEAR-SPC-availability

Ladda ner Orbi-appen till 
mobiltelefonen och följ 
installationsanvisningarna. 

1
Skydda enheterna 
med NETGEAR 
Armor

2
Gör mer med 
appen

3

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

Översikt

Orbi-routern Orbi-satellit X 2 Ethernet-kabel

Orbi-routern Orbi-satelliten

1 Synkroniseringsknapp

2 Ethernet-portar

3 Internetport

4 Strömanslutning

5 Återställningsknapp

6 Strömlampa

Support och community

Gå till netgear.com/support för att få dina frågor besvarade och komma åt de senaste 
nedladdningarna. 

Du kan också besöka vår NETGEAR-community och få praktiska råd på  
community.netgear.com.

Information om efterlevnad, bland annat EG-försäkran om överensstämmelse, finns på 
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Läs dokumentet om efterlevnad innan du ansluter strömkällan.
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Föreskrifter och juridisk information

Felsökning

Om du har problem med installationen kan du prova följande:

• Stäng av och koppla bort modemet och Orbi-routern. Starta om modemet. Återanslut Orbi-
routern till modemet och försök installera med Orbi-appen igen.

• Om du fortfarande inte kan installera Orbi-routern med Orbi-appen installerar du den manuellt 
via routerns webbgränssnitt. Gå till orbilogin.com för att få åtkomst till routerns webbgränssnitt.

Om du redan har en annan Orbi-router och har använt Orbi-appen tidigare går du till 
instrumentpanelen och trycker på  > NEW SETUP (ny konfiguration) för att installera den nya 

Orbi-routern.

Mer information finns på netgear.com/orbihelp.

Strömadaptrar X 3 
(varierar beroende 

på region)

Typ C-adaptrar X 3
(för större delen av 

Europa)

Typ G-adaptrar X 3
(för Storbritannien)
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