Obsah balení

Přehled hardwaru

Nastavení routeru

Router Orbi Pro Wi-Fi 6

Po dokončení nastavení je port WAN routeru Orbi Pro
WiFi 6 připojen ethernetovým kabelem k modemu nebo
k bráně a router je připojen k elektrické síti.
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Lišta LED

2

Tlačítko Sync (slouží rovněž pro připojení
pomocí funkce WPS)
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Port WAN 2,5G/1G Ethernet. Pro připojení k síti
WAN (internetu) použijte port 1.
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6
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Porty 1–5 sítě LAN 1G Ethernet. Na portech 2 a 3
lze nastavit jednu skupinu agregací linek (LAG)
a na portech 4 a 5 další skupinu agregací linek.

DŮLEŽITÉ: Držák na zeď můžete na zeď nainstalovat pouze vertikálně. Držák na zeď neinstalujte horizontálně nebo na
strop.
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Router Orbi Pro Wi-Fi 6

Satelit Orbi Pro Wi-Fi 6
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Kontrolka LED napájení

(Model SXR80)

(Model SXS80)

6

Tlačítko Reset
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Konektor stejnosměrného napájení
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Poznámka: Součástí modelu
SXK80 nebo se prodává
samostatně.
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Stručný přehled

Příprava držáku na zeď
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Orbi Pro WiFi 6

Satelit Orbi Pro Wi-Fi 6
Kabel sítě Ethernet

Poznámka: Není součástí balení
zařízení SXS80

Napájecí adaptér
(liší se dle oblasti)

Držák pro montáž na zeď
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Šrouby

2

Tlačítko Sync (slouží rovněž pro připojení
pomocí funkce WPS)

3

Port 1 sítě LAN 2,5G/1G Ethernet. Tyto porty
použijte pro vysokorychlostní připojení k síti LAN.

1

Montážní kryty na zeď

Poznámka: Držák a kryt jsou při dodání předem přidělané.

Lišta LED
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Hmoždinky
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Porty 1–5 sítě LAN 1G Ethernet. Na portech 2 a 3
lze nastavit jednu skupinu agregací linek (LAG)
a na portech 4 a 5 další skupinu agregací linek.
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Kontrolka LED napájení

6

Tlačítko Reset

7

Konektor stejnosměrného napájení
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Připevnění zařízení Orbi Pro WiFi 6 na zeď
1
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Krok 1: Připojte router Orbi Pro WiFi 6

Krok 3: Nastavte připojení k internetu sítě Wi-Fi

Krok 4. Synchronizujte přídavný satelit s routerem (volitelné)

Správa a sledování sítě routeru Orbi Pro WiFi 6

Router Orbi Pro WiFi 6 (model SXR80) lze používat samostatně, nebo k němu lze připojit až šest satelitů.

1. Připojte počítač nebo mobilní zařízení s podporou Wi-Fi k routeru prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo
ethernetového kabelu:
• Wi-Fi. K připojení zařízení k síti Wi-Fi Orbi použijte přednastavený název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo na štítku routeru.

Chcete-li rozšířit pokrytí sítě Wi-Fi, můžete si pořídit samostatně prodávaný satelit Orbi Pro WiFi 6 (model SXS80). Proces
první synchronizace satelitu s routerem může trvat až pět minut.
Přídavný satelit Orbi Pro WiFi 6 synchronizujete následujícími kroky:

Pokud chcete povolit další funkce Orbi Pro a spravovat a sledovat sítě a zařízení routeru Orbi Pro WiFi 6, můžete se
pomocí hesla, které jste vytvořili během nastavení, znovu přihlásit do webového rozhraní svého routeru. Pokud si přejete
povolit možnosti vzdáleného přístupu a pokročilé služby, předplatitelé programu Insight Pro a Insight Premium mohou
využít portál nebo aplikaci NETGEAR Insight cloud.

1. Umístěte satelit do vzdálenosti přibližně 3 m od routeru tak, aby byl otočený přední stranou k routeru a nestála mezi
nimi žádná překážka.

Více informací o tom, jak nastavit zařízení prostřednictvím webového rozhraní routeru, naleznete v uživatelské příručce
routeru Orbi Pro WiFi 6, který naleznete na adrese netgear.com/support/download.

Na zadní straně routeru Orbi Pro WiFi 6 naleznete jeden žlutý port WAN a čtyři porty LAN. Označení modelu SXR80,
přednastavený název sítě Wi-Fi (SSID) a heslo naleznete na štítku routeru.
1. Pokud chcete nastavit síť Wi-Fi s připojením k internetu, router musí být připojen k modemu nebo bráně, které
připojení k internetu poskytují.
• Pokud používáte modem, odpojte jej. Pokud používá záložní baterii, vyjměte ji a znovu vložte. Poté modem opět
zapojte.
•

•

Ethernet. K připojení počítače k routeru použijte ethernetový kabel.

2. Připojte satelit ke zdroji napájení.
Kontrolka LED napájení na zadní části satelitu se rozsvítí zeleně.

Pokud používáte bránu, doporučujeme u ní vypnout připojení k síti Wi-Fi.

Přibližně po dvou minutách se lišta LED na přední straně satelitu rozsvítí bíle.

2. Pomocí ethernetového kabelu připojte modem nebo bránu ke žlutému portu WAN na routeru Orbi Pro WiFi 6.

3. Stiskněte tlačítko Sync na zadní straně satelitu a do dvou minut stiskněte tlačítko Sync na zadní straně routeru.

3. Připojte router ke zdroji napájení.

Lišta LED satelitu bude blikat bíle a poté se rozsvítí modře.

Kontrolka LED napájení v zadní části routeru se rozsvítí zeleně.

Pokud bude lišta LED svítit žlutě nebo fialově, další postup naleznete v části Informace o barevné liště LED během
synchronizace.

4. Jakmile lišta LED na přední straně routeru začne svítit bíle, přednastavená síť Wi-Fi routeru je připraveno k nastavení.
Lišta LED na routeru zhasne přibližně po třech minutách.
Poznámka: Router Orbi Pro WiFi 6 nelze spárovat se satelity Orbi Home a se satelity Orbi Pro WiFi 5.

Krok 2: Připojte satelit Orbi Pro WiFi 6 ze sady (volitelné)
Pokud jste router Orbi Pro WiFi 6 zakoupili v sadě i se satelitem, satelit je s routerem automaticky spárovaný. Pokud
jste přídavný satelit zakoupili zvlášť, další informace naleznete v části Krok 4. Synchronizujte přídavný satelit s routerem
(volitelné).
1. Umístěte satelit do vzdálenosti přibližně 3 m od routeru tak, aby byl otočený přední stranou k routeru a nestála mezi
nimi žádná překážka.
2. Připojte satelit ke zdroji napájení.
Kontrolka LED napájení v zadní části satelitu se rozsvítí zeleně.
Během spouštění bude lišta LED na přední straně satelitu bíle blikat.
3. Až se lišta LED na satelitu rozsvítí modře, znamená to, že připojení mezi routerem a satelitem je dobré.
Pokud bude lišta LED svítit žlutě nebo fialově, další postup naleznete v části Informace o barevné liště LED během
synchronizace.
Poznámka: Satelit Orbi Pro WiFi 6 nelze spárovat s routerem Orbi Home a s routerem Orbi Pro WiFi 5.

2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte adresu orbilogin.net.
Pokud se objeví bezpečnostní varování, více informací o tom, jak toto varování odmítnout, naleznete na adrese
https://kb.netgear.com/000062980.
3. Spustí se interaktivní proces nastavení. Dokončení tohoto procesu může trvat několik minut.
Jakmile je proces dokončen, aplikuje se vaše nastavení a zařízení se restartuje.
Po dokončení nastavení lišta LED na routeru zhasne. Poté můžete satelit odpojit a umístit na požadované místo.

Informace o barevné liště LED během synchronizace
Pokud se satelit Orbi Pro WiFi 6 pokusí synchronizovat s routerem, lišta LED se na několik minut rozsvítí jednou
z následujících barev a následně se vypne:
Modrá
Připojení mezi routerem a satelitem je dobré.
Žlutá
Připojení mezi routerem a satelitem je uspokojivé. Zvažte možnost přemístění satelitu blíže k routeru.
Fialová

Krok 5. Umístěte satelit na vámi požadované místo (volitelné)

NETGEAR Insight
Pokud chcete využívat možnosti vzdáleného přístupu a správy a přejete si dostávat automatická upozornění ohledně
stávající spravované sítě Insight, staňte se předplatitelem programu NETGEAR Insight Premium nebo Pro. K dispozici jsou
také předplatná pokročilých služeb Insight.
V ceně routeru Orbi Pro WiFi 6 může být roční předplatné k programu Insight. Noví uživatelé také mohou získat možnost
vyzkoušet předplatné Insight Premium na 1 měsíc zdarma. Platí určitá omezení. Více informací naleznete na adrese
https://www.netgear.com/insight/.

Podpora a komunita
Na stránce netgear.com/support najdete odpovědi na otázky a možnost stáhnout nejnovější aktualizace.

Umístěte satelit Orbi Pro WiFi 6 na místo, které si přejete pokrýt sítí Wi-Fi. Satelit se musí nacházet v dosahu routeru nebo
dalšího satelitu Orbi Pro, který je k routeru připojený. K routeru lze připojit maximálně šest satelitů.

Na stránce komunity NETGEAR community.netgear.com můžete získat užitečné rady.

Více informací o optimálním umístění v domácí kanceláři naleznete na adrese https://kb.netgear.com/31029. Informace
o umístění v pracovních a komerčních prostorech naleznete na adrese https://kb.netgear.com/000045858/.

Shoda se zákony

Umístění satelitu Orbi Pro Wi-Fi 6
1. Umístěte satelit na požadované místo.

Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy, například Prohlášení o shodě pro EU, najdete na stránce
https://www.netgear.com/about/regulatory/.

2. Připojte satelit ke zdroji napájení a ujistěte se, že lišta LED svítí modře.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

Pokud se lišta LED rozsvítí žlutě, znamená to, že je satelit připojen, ale připojení není dobré. Zkuste satelit posunout
blíže k routeru.
3. Pokud chcete připojit více než jeden satelit, opakujte kroky 1 a 2 tohoto postupu.
4. (Volitelné) Jakmile se ujistíte, že satelit má dobré připojení k routeru, můžete toto zařízení připevnit.
Další informace najdete v částech Příprava držáku na zeď a Připevnění zařízení Orbi Pro WiFi 6 na zeď.

Nebylo možné navázat spojení mezi satelitem a routerem. Přesuňte satelit blíže k routeru.

Řešení problémů
Pokud lišta LED svítí fialově a během několika minut se nerozsvítí bíle, znovu router a satelit synchronizujte. Nejprve
stiskněte tlačítko Sync na zadní straně routeru a do dvou minut stiskněte tlačítko Sync na zadní straně satelitu. Lišta LED
na satelitu se rozsvítí bíle, poté modře na znamení dobrého připojení, a poté zhasne.
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