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Návod na použitie

*Širokopásmový modem poskytuje širokopásmový 
operátor. Pokiaľ nie je k dispozícii, môžete pripojiť sieťový 
kábel k routeru a internetovej zásuvke alebo priamo pripojiť 
vnútorný sieťový kábel k portu WAN routeru.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku 
a uschovajte ju pre budúce použitie.
Pripojenie káblov
Zapnite router a potom pomocou dodaného sieťového 
kábla prepojte modrý port WAN na zadnej strane routera 
s portom LAN širokopásmového modemu.

WAN port

Pripojte 
k elektrickej 
zásuvke

Širokopásmový modem
(Poskytuje širokopásmový 
operátor)

LAN port 

alebo

Internetová 
nástenná zásuvka

Pripojte k napájaciemu portu
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Konfigurácia siete

WLAN

 WLAN

xiaomi-router-rb01_miapxxxx

xiaomi-router-rb01_miapxxxx_5G

* Pokiaľ konfiguračná stránka nie je k dispozícii, otvorte prehliadač 
a prejdite na adresu router.miwifi.com a dokončite konfiguráciu. 

* Predvolený názov Wi-Fi nájdete na typovom štítku na spodnej 
strane routera.

router.miwifi.com

Thank you for using Xiaomi Router

Start

1. Keď sa indikátor systému routera rozsvieti na modro, 
pripojte sa pomocou telefónu alebo počítača k východiskovej 
sieti Wi-Fi. 

2. Hneď ako je východisková Wi-Fi pripojená, budete 
presmerovaní na konfiguračnú stránku. Dokončite proces 
konfigurácie podľa pokynov na stránke. 
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Správa pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home
Pre lepší zážitok sa k správe routerov odporúča používať 
aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home.
Pripojte telefón k Wi-Fi routeru a potom otvorte aplikáciu 
Mi Home/Xiaomi Home. Prihláste sa k svojmu účtu Mi
a pre spárovanie postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Užívateľsky prívetivá interakcia

Diaľkové ovládanie

Ďalšie funkcie

* Naskenujte QR kód alebo prejdite do obchodu s aplikáciami 
a stiahnite si aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home.



4

Metódy siete Xiaomi Mesh

Ak chcete dosiahnuť čo najväčšie pokrytie siete vo väčšej 
domácnosti, môžete si pre realizáciu siete zakúpiť routery, 
ktoré podporujú funkciu Xiaomi Mesh*. Pri konfigurácii siete 
postupujte podľa nasledujúcich krokov.

* Prejdite na stránku www.mi.com/global a skontrolujte 
model produktu a verziu routerov, ktoré podporujú funkciu 
Xiaomi Mesh.

Metóda 1 (odporúča sa):
Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a prejdite na 
stránku „Mesh network devices“ hlavného routera. Kliknite 
na „Pridať“ a potom dokončite bezdrôtové pripojenie podľa 
pokynov.

Mesh network devices

Wi-Fi router

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva 
a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia 
iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa 
môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.
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Metóda 2:

1.  Resetujte satelitný router do továrenského nastavenia 
a potom ho zapnite. Aby ste predišli vzájomnému rušeniu, 
umiestnite dva smerovače blízko seba, ale udržujte medzi 
nimi vzdialenosť väčšiu ako jeden meter, aby bolo možné 
sieť úspešne nakonfigurovať.

2.  Keď sa farba indikátora systému satelitného routera zmení 
na modrú alebo bielu (farba indikátora závisí od konkrétneho 
modelu), hlavný router automaticky nájde satelitný router 
a indikátor internetu na hlavnom routeri bude pomaly blikať 
(jedno bliknutie za sekundu).

3. Stlačte tlačidlo Mesh na zadnej strane hlavného routera 
a indikátor internetu začne rýchlo blikať (dve bliknutia za 
sekundu), čo znamená, že sa spúšťa sieť Mesh.

4. Keď indikátor internetu na satelitnom routeri zostane svietiť, 
je sieť úspešne nastavená. Umiestnite satelitný router do 
miestnosti, ktorá potrebuje pokrytie sietí.
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Metóda 3:

1.  Resetujte satelitný router do továrenského nastavenia 
a potom ho zapnite. Počkajte, kým sa indikátor systému 
satelitného routera zmení na modrý alebo biely (farba 
indikátora závisí od konkrétneho modelu).

2. Pripojte sieťový kábel k portu WAN satelitného routera 
a portu LAN hlavného routera, potom začne indikátor 
internetu rýchlo blikať (dve bliknutia za sekundu), čo 
znamená, že sa spúšťa sieť Mesh.

3. Keď indikátor internetu na satelitnom routeri zostane svietiť, 
je sieťová sieť úspešne nastavená.

Satelitný routerHlavný router

Internet
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Stav indikátora

Indikátor internetu

Nesvieti

Oranžový

Indikátor systému

Nesvieti

Oranžový

Modrý

Modrý

K portu WAN nie je pripojený žiadny sieťový kábel

Svieti: Port WAN bol pripojený k sieťovému 
káblu, ale v sieti vyššej úrovne došlo k chybe.

Nie je pripojené k elektrickej zásuvke

Bliká: Systém sa aktualizuje.
Svieti (za jednu minútu zmodrie): 
Systém sa spúšťa.
Svieti (nezmodrá dlhšie ako 2 minúty): 
V systéme došlo k chybe.

Svieti: Funguje normálne

Svieti: Port WAN bol pripojený k sieťovému 
káblu a sieť vyššej úrovne funguje normálne.
Pomalé blikanie (jedno bliknutie za sekundu): 
Sú nájdené dostupné satelitné routery Mesh.
Rýchle blikanie (dve bliknutia za sekundu): 
Párovanie Mesh routerov prebieha.

Indikátor systému
Indikátor internetu

Internet System
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Často kladené otázky

1. Prečo sa po konfigurácii siete nemôžem pripojiť k internetu?
Krok 1: Pomocou telefónu vyhľadajte Wi-Fi, ktorá je 
nakonfigurovaná routerom. Ak nemôžete nájsť Wi-Fi, uistite 
sa, že je router zapnutý a začína fungovať.
Krok 2: Pripojte telefón k Wi-Fi routeru a prejdite na adresu 
router.miwifi.com. Potom skúste problém vyriešiť podľa 
diagnostiky siete.

2.  Čo mám robiť, keď zabudnem heslo pre správu routeru?
Ak ste nevykonali žiadnu zmenu hesla pre správu, bude 
rovnaké ako heslo Wi-Fi. Skúste sa prosím prihlásiť 
pomocou tohto hesla. Pokiaľ problém pretrváva, odporúča 
sa resetovať router do továrenského nastavenia a znovu 
nakonfigurovať sieť.

3.  Ako resetovať router do továrenského nastavenia?
Uistite sa, že je router zapnutý a pracuje. Stlačte a podržte 
tlačidlo Reset na zadnej strane routera dlhšie ako 5 sekúnd 
a uvoľnite ho, keď sa indikátor systému rozsvieti oranžovo. 
Resetovanie bude dokončené po úspešnom reštartovaní 
routera.
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Certifikácia

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické 
a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by 
sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho 
by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje 
odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na 
recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré 
určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia 
pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika 
alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach 
takých zberných miest.

Prevádzková frekvencia a vysokofrekvenčný výkon

Wi-Fi               2412 MHz–2472 MHz (≤20 dBm), 5150 MHz–5250 MHz (≤23 dBm)

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenie typu RB01 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto 
internetovej adrese: 
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
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Varovanie:
Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie 
vysokofrekvenčnému žiareniu, musí byť zariadenie 
nainštalované a prevádzkované vo vzdialenosti 20 cm (8 
palcov) alebo viac medzi produktom a telom celej osoby.
Toto zariadenie je obmedzené na použitie vo vnútorných 
priestoroch pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 
5150-5250 MHz v nasledujúcich krajinách:
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Dovozca:
Beryko s.r.o. 
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň 
www.beryko.cz

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle 
Road, Haidian District, Beijing, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Špecifikácia

Názov

Model

Vstup

Káblová technológia

Bezdrôtová technológia

Prevádzková teplota 0°C až 40°C

RB01

12 V, 1.5 A

1 × 10/100/1000 Mbps WAN port
3 × 10/100/1000 Mbps LAN ports

2.4 GHz Wi-Fi (800 Mbps), 4 × 4 MIMO
5 GHz Wi-Fi (2402 Mbps), 4 × 4 MIMO

Xiaomi Router AX3200




