
Installatiehandleiding

5-poorts en 8-poorts Gigabit Ethernet 
Unmanaged switch
Model GS305v3 en GS308v3

Inhoud van de verpakking

• Switch

• Netvoedingsadapter (verschilt per regio)

• Wandmontageset

• Installatiehandleiding

Ethernet-kabels worden niet meegeleverd.

1. Registreren met de NETGEAR Insight-app

Gebruik de NETGEAR Insight-app om uw switch te registreren, uw garantie te 
activeren en toegang te krijgen tot ondersteuning.

1. Ga met uw mobiele apparaat met iOS of Android naar de app store, zoek op 
NETGEAR Insight en download de nieuwste app.

2. Open de NETGEAR Insight-app.

3. Als u geen NETGEAR-account hebt, tikt u op Create NETGEAR Account 
(NETGEAR-account maken) en volgt u de instructies op het scherm.

4. Tik op het menu links bovenin om het te openen.

5. Tik op REGISTER ANY NETGEAR DEVICE (EEN NETGEAR-APPARAAT 
REGISTREREN).

6. Voer het serienummer in dat zich onder op de switch bevindt, of gebruik 
de camera op uw mobiele apparaat of tablet om het serienummer of de 
barcode te scannen.

7. Tik op Go (Ga).

8. Tik op View Device (Apparaat weergeven) om de switch aan een netwerk 
toe te voegen.

De switch wordt geregistreerd en aan uw account toegevoegd.

2. De switch aansluiten
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Router

GS305v3

3. De switch inschakelen

• Alleen voor het switchmodel GS308v3, zet u de aan/uit-schakelaar in de 
stand On (Aan). 

• Sluit de netvoedingsadapter aan op de switch en steek de stekker in het 
stopcontact.

De lampjes geven de status aan.

Lampje Beschrijving

Netvoeding • Aan. De switch ontvangt stroom.

• Uit. De switch ontvangt geen stroom.

Poort • Brandt groen. De switch heeft een link gedetecteerd met 
een ingeschakeld apparaat op deze poort.

• Knippert groen. De router verzendt of ontvangt verkeer.

• Uit. De switch detecteert geen link op deze poort.

 

Voorbeeld van de verbindingen
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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.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. Als u kabels of apparaten buitenshuis 
aansluit, zie https://kb.netgear.com/000057103 voor veiligheids- en garantie-
informatie.
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