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Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt 
naar https://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.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, 
waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar  
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

Neem het document over de naleving van wettelijke 
voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.
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1. Gebruik de wandmontagebeugel als sjabloon om drie gaten 
op de muur te markeren.

2. Boor met een 5/32 inch boor gaten in de muur op de 
aangegeven plekken.

3. Plaats de wandmontagebeugel op de plek van de geboorde 
gaten en bevestig de beugel aan de muur met behulp van 
de stucwerk- of betonschroeven, of houtschroeven.

4. Schuif de Orbi-satelliet op 
de wandmontagebeugel.

De satelliet aan de muur monteren De satelliet aan de standaard bevestigen

1. Bevestig de wandmontagebeugel aan de standaard met 
behulp van de machineschroeven.

2. Schuif de Orbi-satelliet op de 
wandmontagebeugel.

De satelliet op de wandmontagebeugel 
vergrendelen

1. Volg de instructies in De satelliet aan de muur monteren.

2. Plaats de meegeleverde kruiskop- of torxschroeven in de 
vergrendeling van de wandmontagebeugel.
De schroeven moeten zich op gelijke hoogte bevinden als 
de vergrendeling.

3. Plaats de vergrendeling bovenop de 
wandmontagebeugel.

4. Draai de schroeven vast om de 
vergrendeling aan de beugel vast te 
zetten.

De satelliet op de standaard vergrendelen

1. Volg de instructies in De satelliet aan de standaard bevestigen.

2. Plaats de meegeleverde kruiskop- of torxschroeven in de 
vergrendeling van de wandmontagebeugel.
De schroeven moeten zich op gelijke hoogte bevinden als 
de vergrendeling.

3. Plaats de vergrendeling 
bovenop de 
wandmontagebeugel.

4. Draai de schroeven vast 
om de vergrendeling aan 
de beugel vast te zetten.
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Opmerking: Voordat u uw satelliet aan de wand of aan 
de standaard bevestigt, stelt u de satelliet in met de 
instructies in Aan de slag aan de ommezijde van deze 
beknopte handleiding.

Items van de 
netvoedingsadaptervergrendeling

Metalen beugel 
en schroef

De netvoedingsadapter vergrendelen

Om te voorkomen dat de netvoedingsadapter per ongeluk 
van de satelliet wordt losgekoppeld, gebruikt u de metalen 
beugel en schroef om de netvoedingsadapter aan de satelliet te 
bevestigen.

De netvoedingsadapter aan de muur 
bevestigen

Om de netvoedingsadapter aan de muur te bevestigen, plaatst u 
twee muurschroeven in de muur (zorg ervoor dat u een deel van 
de schroef laat uitsteken) en plaatst u de netvoedingsadapter op 
de schroeven.

https://www.netgear.com/support/
https://www.netgear.com/about/regulatory/


(Uw satelliet installeren in de extendermodus, vervolg instructies)

6. Laat de knop Sync pas los als het onderste lampje wit en 
blauw gaat branden.
Na het loslaten van de knop Sync gebeurt er met het lampje 
het volgende:

• Pulseert blauw. De satelliet wordt opgestart en schakelt 
over naar de extendermodus. Het lampje pulseert blauw 
gedurende een paar minuten.

• Brandt blauw. De satelliet staat in de extendermodus en 
is klaar voor de synchronisatie met uw router.

7. Open WiFi-verbindingsbeheer op een WiFi-compatibele 
computer of mobiel apparaat, en zoek en maak verbinding 
met het uitbreidingsnetwerk met de naam NETGEAR_EXT.

8. Start een webbrowser en ga naar http://www.mywifiext.net. 
De NETGEAR-installatieassistent wordt weergegeven. 

9. Volg de aanwijzingen om uw satelliet te verbinden met uw 
WiFi-netwerk. 
Opmerking: Tijdens de installatie wordt u gevraagd de 
locatiemodus in te stellen:

• Outdoor (Buiten). Selecteer deze modus als u na de 
installatie uw satelliet buiten wilt neerzetten.

• Indoor (Binnen). Selecteer deze modus als u na de 
installatie uw satelliet binnen wilt neerzetten.

Het onderste lampje op de satelliet gaat in een van de 
volgende kleuren branden om de verbinding met uw router 
weer te geven:

Blauw. Goede verbinding

Het lampje brandt blauw gedurende drie minuten en 
gaat vervolgens uit.

Oranje. Redelijke verbinding

Het lampje brandt oranje gedurende drie minuten en 
gaat vervolgens uit.

Magenta. Verbinding mislukt

Het lampje gaat niet uit als het magenta brandt. Zet de 
satelliet dichter bij de router en probeer het opnieuw.

Uw satelliet installeren in de 
extendermodus

Uw satelliet staat standaard in de Orbi-modus. U kunt 
omschakelen naar de extendermodus en de satelliet als een 
extender installeren.

1. Plaats uw satelliet in de buurt van uw router.
Opmerking: Na het installatieproces kunt u uw satelliet 
buiten neerzetten.

2. Sluit uw satelliet aan op een stroombron, maar zet de 
satelliet niet aan.
Als uw satelliet is ingeschakeld, drukt u op de aan-uitknop 
om deze uit te schakelen.

3. Houd de knop Sync ingedrukt.

4. Houd de knop Sync ingedrukt en druk tegelijkertijd de  
aan-uitknop een keer in (laat de knop Sync niet los).
Uw satelliet gaat aan.

5. Blijf de knop Sync ingedrukt houden.

Uw satelliet installeren in de Orbi-modus

De satelliet staat standaard in de Orbi-modus. Voor meer 
informatie over het installeren van uw satelliet in de 
extendermodus, gaat u naar Uw satelliet installeren in de 
extendermodus.

1. Plaats uw satelliet in de buurt van uw Orbi-router.
Opmerking: Na het installatieproces kunt u uw satelliet 
buiten neerzetten.

2. Sluit uw satelliet aan op een stroombron. 
Het netvoedingslampje achterop de satelliet brandt. Druk 
op de aan-uitknop als het netvoedingslampje niet brandt.

3. Wacht tot het onderste lampje wit gaat branden.
Het lampje doet tijdens het opstarten het volgende:

• Pulseert wit De satelliet wordt opgestart.

• Brandt wit. De satelliet is opgestart en klaar om te 
synchroniseren met uw Orbi-router.

4. Druk op de knop Sync op de achterkant van uw satelliet 
en druk binnen twee minuten op de knop Sync op de 
achterkant van uw Orbi-router.

5. Wacht tot de satelliet is gesynchroniseerd met uw Orbi-
router.
Het onderste lampje op de satelliet gaat wit branden als 
de satelliet probeert te synchroniseren met uw Orbi-router. 
Daarna zal een van de volgende kleuren gaan branden: 

Het synchroniseren neemt ongeveer zes minuten in beslag. 

Uw satelliet gebruikt dezelfde WiFi-netwerkgegevens als uw 
Orbi-router.

Blauw. Goede verbinding

De Orbi-router en -satelliet zijn gesynchroniseerd 
en de verbinding is goed. Het lampje brandt blauw 
gedurende drie minuten en gaat vervolgens uit.

Oranje. Redelijke verbinding

De Orbi-router en -satelliet zijn gesynchroniseerd, 
maar de verbinding is redelijk. Plaats de satelliet 
dichter bij de router.

Het lampje brandt oranje gedurende drie minuten en 
gaat vervolgens uit.

Magenta. Verbinding mislukt

De Orbi-router en -satelliet zijn niet gesynchroniseerd. 
Het lampje gaat niet uit als het magenta brandt. Zet de 
satelliet dichter bij de router en probeer het opnieuw.

Overzicht Orbi Outdoor-satelliet
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Uw satelliet verplaatsen en neerzetten na 
de installatie

1. Zet uw satelliet buiten en sluit deze aan op een stroombron 
als uw satelliet in de buitenmodus staat.
Opmerking: De aanbevolen temperatuur voor uw satelliet is 
-20 °C tot +50 °C.

2. Zorg ervoor dat het onderste lampje blauw brandt. Dit 
betekent dat de verbinding met de router goed is.

3. (Optioneel) Uw satelliet monteren.
U kunt uw satelliet aan de muur bevestigen of op een 
standaard plaatsen. Raadpleeg De satelliet aan de muur 
monteren of De satelliet aan de standaard bevestigen aan 
de andere zijde van deze beknopte handleiding voor meer 
informatie.

Opmerking: Als de satelliet is gesynchroniseerd met uw router, 
wordt de knop Sync op de satelliet om veiligheidsredenen 
uitgeschakeld. Als u op de knop Sync drukt en het onderste 
lampje op de satelliet begint magenta te branden, geeft dit aan 
dat de knop Sync is uitgeschakeld. 

Om de knop Sync in te schakelen als uw satelliet in de Orbi-
modus staat, logt u in op de webpagina van uw Orbi-router en 
gaat u naar de pagina Attached Devices (Aangesloten apparaten). 
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Om de knop Sync in te schakelen als uw satelliet in de 
extendermodus staat, logt u in op de webpagina van uw 
extender en gaat u naar de pagina LED en Sync. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding voor meer informatie.

Aan de slag

U kunt uw Orbi Outdoor Universal-satelliet in de Orbi-
modus of extendermodus installeren:

• Orbi-modus. Installeer uw satelliet in de Orbi-
modus als u een Orbi-router hebt.

• Extendermodus. Installeer uw satelliet in de 
extendermodus als u een router of gateway hebt 
die geen Orbi is.

Problemen oplossen

Probeer het volgende als de kleur van het lampje niet in de 
juiste kleur brandt:

• Zet de satelliet dichter bij de router.

• Controleer of uw satelliet is ingeschakeld.

• Als u denkt dat uw satelliet in de verkeerde modus staat, 
volg dan de stappen in Terugschakelen naar de Orbi-modus 
(volg deze stappen ook als u denkt dat uw satelliet al in de 
Orbi-modus staat) en controleer wat het lampje doet. 

Nadat u in de laatste stap de knop Sync loslaat, wanneer 
het onderste lampje wit brandt, staat de satelliet in de 
Orbi-modus. De satelliet staat in de extendermodus als het 
lampje blauw brandt.

Terugschakelen naar de Orbi-modus

Om de extendermodus terug te zetten naar de Orbi-modus, 
doet u het volgende:

1. Druk op de aan-uitknop en schakel de satelliet uit.

2. Houd de knop Sync ingedrukt.

3. Houd de knop Sync ingedrukt en druk tegelijkertijd de aan-
uitknop een keer in (laat de knop Sync niet los).
Uw satelliet gaat aan.

4. Blijf de knop Sync ingedrukt houden.

5. Laat de knop Sync pas los als het onderste lampje wit en 
blauw gaat branden.
Na het loslaten van de knop Sync gebeurt er met het lampje 
het volgende:

• Pulseert wit De satelliet wordt opgestart en schakelt over 
naar de Orbi-modus. Het lampje pulseert wit gedurende 
een paar minuten.

• Brandt wit. De satelliet staat in de Orbi-modus en is klaar 
om te synchroniseren met uw Orbi-router.

(Uw satelliet installeren in de Orbi-modus , vervolg instructies)
6. (Optioneel) Schakel van de locatiemodus naar de 

binnenmodus.
De locatiemodus van de satelliet is standaard ingesteld op 
buitenmodus.

Ga als volgt te werk als u uw satelliet binnen wilt neerzetten:

a. Verbind uw computer of mobiel apparaat met het Orbi-
netwerk.

b. Start een webbrowser en ga naar www.orbilogin.com.

De pagina BASIC Home (Basisscherm) wordt weergegeven.

c. Selecteer Attached Devices (Aangesloten apparaten).

De pagina Attached Devices (Aangesloten apparaten) 
wordt weergegeven.

d. Klik op het satellietpictogram in het onderdeel 
Connected Devices (Verbonden apparaten).

De pagina Edit Device (Apparaat bewerken) wordt 
weergegeven.

e. Selecteer het keuzerondje Indoor (Binnen) in het 
onderdeel Location (Locatie).

f. Klik op de knop APPLY (Toepassen).

Uw instellingen worden opgeslagen.

http://orbilogin.com

