
Controleer of u verbinding met het WiFi-netwerk kunt maken 
voordat u het access point bevestigt.

Opmerking: Als u het access point op een hard plafond 
bevestigt, volgt u de instructies in De satelliet aan een wand 
bevestigen.

1. Schuif de T-balk 
gedeeltelijk in de 
metalen beugel.

2. Bevestig de metalen 
beugel aan de 
plafondbalk.

3. Duw de T-balk boven de 
plafondbalk.

4. Gebruik de 
vergrendelingsschroef 
om de metalen beugel 
op zijn plaats te houden.

5. Gebruik de vier korte 
schroeven voor het 
bevestigen van de 
plastic steun op de 
metalen beugel.

6. Schuif de satelliet op de 
plastic houder.

7. Gebruik de klem om de 
satelliet op zijn plaats te 
houden.

8. Sluit de satelliet met 
kabels aan op uw netwerk.

De satelliet op een verlaagd plafond 
bevestigen

De satelliet aan een wand bevestigen

1. Plaats de plastic steun 
op de muur.

2. Markeer de positie van 
de twee montagegaten 
op de muur.

3. Boor, indien nodig, 
gaten.

4. Gebruik de 
muurpluggen en lange 
schroeven en bevestig 
de plastic steun aan de 
muur.

5. Schuif de satelliet op de 
plastic houder.

6. Gebruik de klem om de 
satelliet op zijn plaats te 
houden.

7. Sluit de satelliet met 
kabels aan op uw netwerk.

Inhoud van de verpakking

Beknopte 
handleiding

Model SRC60

Orbi Pro Ceiling-satelliet
(Model SRC60)

Netvoedingsadapter 
(verschilt per regio)

Metalen beugel met T-balk 
en borgschroef voor 

plafondbevestiging en 
4 korte bouten voor het 

bevestigen van de plastic 
steun op de metalen beugel

Plastic steun voor montage 
aan een plafond of muur

2 lange schroeven 
en pluggen voor de 

bevestiging van de plastic 
steun aan de wand

PROOpmerking: Als u een Power over Ethernet (PoE) verbinding 
naar een PoE+ switch gebruikt, heeft de satelliet geen 
netvoedingsadapter nodig.



Overzicht Orbi Pro Ceiling-satelliet

Netvoedingslampje op het bovenpaneel

LED-balk op het bovenpaneel

Netvoedingsaansluiting

PoE+ LAN 1-poort

LAN 2-poort

Knop voor het herstellen van de fabrieksinstellingen

Knop Sync
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Uw satelliet handmatig synchroniseren voordat u deze installeert

Zet uw Orbi Pro-router en Orbi-satelliet dicht bij elkaar tijdens het synchroniseren. Nadat uw router en satelliet zijn gesynchroniseerd, kunt u 
de satelliet bevestigen.

1. Plaats uw Orbi-satelliet in de buurt van uw Orbi Pro-router.

2. Sluit uw satelliet aan op een stroombron. 
Sluit de netvoedingsadapter aan op de satelliet en op een stroombron of verbind de PoE+ LAN-poort 1 met de satelliet met een 
Ethernet-kabel en een Power over Ethernet Plus (PoE+) switch die 802.3at (PoE+) voeding kan leveren.

Het netvoedingslampje op het bovenpaneel van de Orbi-satelliet brandt groen.

Opmerking: Als het netvoedingslampje niet brandt, controleer dan de stroombron of de PoE+ switch. Als het netvoedingslampje LED 
rood brandt, is de voeding niet van het vereiste 802.3at (PoE+) niveau. Zorg dat u een 802.3at (PoE+) switch gebruikt, en niet een 802.
af (PoE) switch. Voor meer informatie over het netvoedingslampje, raadpleegt u de gebruikershandleiding, die u kunt downloaden van 
https://www.netgear.com/support/download/.

3. Wacht tot de LED-balk (naast het netvoedingslampje) wit brandt.
Tijdens het opstarten doet de LED-balk het volgende:

• Pulseert wit. De satelliet wordt opgestart.

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

5. Wacht tot de satelliet is gesynchroniseerd met de router.
De LED-balk op de satelliet gaat wit pulseren als de satelliet probeert te synchroniseren met uw Orbi Pro-router. Het synchroniseren 
neemt ongeveer zes minuten in beslag.

Nadat de LED-balk wit gaat pulseren, gaat deze ca. drie minuten in een van de volgende kleuren branden en wordt vervolgens 
uitgeschakeld:

6. Bevestig uw satelliet en sluit deze aan op een stroombron.
U kunt uw satelliet op een plafond of wand bevestigen. Raadpleeg De satelliet op een verlaagd plafond bevestigen of De satelliet aan 
een wand bevestigen aan de andere zijde van deze beknopte handleiding voor meer informatie.

Sluit de netvoedingsadapter aan op de satelliet en op een stroombron of verbind de PoE+ LAN-poort 1 op de satelliet met een 
Ethernet-kabel en een PoE+ switch die 802.3at (PoE+) voeding kan leveren.

7. Controleer of het LED-balk lampje blauw brandt. Dit betekent dat de verbinding met de Orbi-router goed is.
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 de LED-balk van de satelliet begint magenta te knipperen, geeft dit aan dat de knop 
Sync is uitgeschakeld. Als u de knop Sync wilt inschakelen, meldt u zich aan bij de router en gaat u naar de pagina Aangesloten 
apparaten. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Blauw

De Orbi Pro-router en satelliet zijn succesvol gesynchroniseerd, en de verbinding tussen de router en satelliet is goed.

Oranje

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

Magenta

De Orbi Pro-router en satelliet zijn niet gesynchroniseerd. Zet de satelliet dichter bij de router en probeer het opnieuw.

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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Uw Orbi-satelliet met de NETGEAR 
Insight-app synchroniseren

U kunt de NETGEAR Insight-app gebruiken om uw Orbi-satelliet 
met uw Orbi Pro-router te synchroniseren. Ga naar  
https://www.netgear.com/insight/ voor meer informatie over  
de app.

1. Download de NETGEAR Insight-app uit de Apple App Store 
of Google Play Store.

2. Start de NETGEAR Insight-app op uw mobiele apparaat en 
volg de aanwijzingen.

Opmerking: Als u niet in het bezit bent van een mobiel 
apparaat, volgt u de instructies in Uw satelliet handmatig 
synchroniseren voordat u deze installeert.
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