
Všechny obrázky slouží pouze pro ilustraci a mohou se 

lišit od skutečného produktu podle modelu a oblasti.

Mi Router AX1800
Uživatelská příručka



Zapněte router a poté připojte port Internet (WAN) k modemu 
DSL / kabelovému modemu / satelitnímu modemu

Krok 1: Připojení kabelů
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Modem DSL / 
kabelový modem / 
satelitní modem

WAN 

LAN

or

Připojení 
napájení

1 2 3 WAN RESET

* Jestliže je internetová síť připojena pomocí ethernetového kabelu ve stěně, připojte 

ethernetový kabel přímo k portu Internet (WAN) na routeru
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Krok 2: Nastavení síťového připojení
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3
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Thank you for using
Mi Router

Start

router.miwifi.com 

Broadband account name 

Password

Next

Set up the router

WLAN

Turn on WLAN

Xiaomi_XXXX

Xiaomi_XXXX_5G

Připojte se k síti Wi-Fi pomocí telefonu či 
počítače (bez hesla).Štítek se specifikacemi 
produktu naleznete na spodní straně 
routeru. Je na něm taktéž uveden název sítě 
Wi-Fi.

* Počkejte, dokud se kontrolka systému nerozsvítí 
modře. Vyhledání sítě Wi-Fi a připojení

V tomto okamžiku budete automaticky 
přesměrováni na cílovou stránku k připojení k 
internetu (jestliže se tak nestane, otevřete 
prohlížeč, který se dodává s vaším systémem, 
a zadejte adresu „router.miwifi.com“ nebo 
„192.168.31.1“)

Zadejte název a heslo účtu poskytnuté 
poskytovatelem vašeho širokopásmového 
připojení a poté klikněte na možnost Další 
(existují různé způsoby připojení k internetu, 
takže tento krok je možné vynechat)

* Licenční smlouva s koncovým uživatelem Mi 
Router se nachází na adrese

* Jestliže jste název či heslo účtu svého 
širokopásmového připojení zapomněli, je 
možné je získat u vašeho poskytovatele 
širokopásmového připojení

h�p://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html
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* Počkejte, až se kontrolka rozsvítí modře a 
přestane blikat, poté se k síti Wi-Fi znovu připojte

4

Síť byla úspěšně 
založena

Same as Wi-Fi 
password 

Admin password

Done

 Set admin password

Wi-Fi name 

Wi-Fi password

Next

Se�ing Wi-Fi

Správa sítě Mi WiFi

QoS

Optimalizace sítě Wi-Fi

Další funkce

Nastavte nové heslo sítě Wi-Fi a správce. 
Můžete se rozhodnout používat heslo své sítě 
Wi-Fi i jako heslo správce

Stránka webové správy je router.miwifi.com a podporuje základní internetové funkce

Naskenujte QR kód a po stažení aplikace Mi WiFi můžete svůj router spravovat 
kdykoli a kdekoli

Zabránění neoprávněnému 
přístupu
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Nejčastější dotazy

Do portu WAN není zapojen síťový panel

Oranžová

Modrá

Nesvítí

Nesvítí

Oranžová

Modrá

dvě barvy (modrá a oranžová)

Kontrolka stavu systému System               dvě barvy (modrá a oranžová)

Nepřipojeno ke zdroji napájení

Nepřetržitě: Funguje normálně

bliká: Probíhá aktualizace systému 
Nepřetržitě (rozsvítí se modře asi po 1 minutě): Systém se spouští 
Nepřetržitě (nezmodrá asi po 2 minutách): Chyba systému

Kontrolka stavu sítě  Internet

Kontrolka stavu sítě

Kontrolka stavu systému

Dokončil jsem nastavení své sítě. Proč se nemůžu připojit k internetu?

Krok 1: K vyhledání sítě Wi-Fi nastavené routerem použĳte svůj telefon. Jestliže ji nemůžete najít, přesvědčte 

se, že je router připojený k napájení a že dokončil proces spouštění

Krok 2: Připojte svůj telefon k síti Wi-Fi vašeho routeru, přejděte na adresu „router.miwifi.com“ a pokuste se 

problém opravit na základě výsledků diagnostiky sítě

Zapomněl jsem heslo správce ke svému routeru. Co mám udělat?

Jestliže jste nenastavili specifické heslo, bude vaše heslo správce stejné jako vaše heslo sítě Wi-Fi, zkuste se 

proto přihlásit s ním. Jestliže problém přetrvává, doporučujeme obnovit na routeru tovární nastavení a potom 

síť nastavit znovu

Jak obnovím na svém routeru tovární nastavení?

Nejprve se přesvědčte, že se dokončilo spouštění routeru, potom na 5 sekund a déle přidržte tlačítko Reset na 

základně routeru a počkejte, až se kontrolka stavu systému rozsvítí oranžově. Až router dokončí znovu 

spouštění, reset proběhl úspěšně

Co znamenají různé kontrolky na routeru?

Nepřetržitě: Síťový kabel je zapojený do portu WAN, ale nadřazená 
síť není dostupná

Nepřetržitě: Síťový kabel je zapojený do portu WAN a nadřazená síť 
je dostupná
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Certifikáty:

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu 

RA67 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k 

dispozici na následující internetové adrese: 

h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všechny produkty s tímto symbolem jsou odpadními elektrickými a elektronickými 
zařízeními (OEEZ, podle směrnice 2012/19/EU), která se nesmí míchat s netříděným 
domovním odpadem. Místo toho byste měli kvůli ochraně lidského zdraví a životního 
prostředí odpadní zařízení odevzdat na určeném sběrném místě odpadních elektrických 
a elektronických zařízení, stanoveném státními nebo místními úřady. Správná likvidace 
a recyklace pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. 
Další informace o poloze a smluvních podmínkách takovýchto sběrných míst získáte u 
instalující osoby nebo místních úřadů.

Pozor:

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085

Produkt je možné používat ve všech zemích Evropské unie  (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/ 
IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).

Aby byly splněny požadavky CE na vystavení rádiovému záření, je nutné zařízení 
instalovat a používat tak, aby mezi produktem a lidským tělem byla vzdálenost alespoň 
20 cm.

Adaptér by se měl instalovat poblíž zařízení a měl by být snadno přístupný.

Používejte pouze zdroje napájení uvedené v uživatelské příručce / pokynech pro 
uživatele.

Model napájecího adaptéru: RD1201000-C55-35OGD

Výrobce: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd. 

Model napájecího adaptéru: CYXT18-120100EU

Výrobce: Jiangsu Chenyang Electron  Co.,ltd.

Technické specifikace:
Název: Mi Router AX1800

Model: RA67

Provozní teplota: 0–40 °C

Vstup: 12 V, 1 A

Provozní frekvence:
2400–2 483,5 MHz (≤20 dBm), 5 150–5 350 MHz (≤23 dBm), 5 470–5 725 MHz (≤30 dBm)



Dovozce:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz




