
Všetky obrázky sú len ilustračné a môžu sa líšiť 

od skutočného produktu podľa modelu a oblasti.

Mi Wi-Fi Range Extender Pro



O tomto produkte

Indikátor

Tlačidlo Reset

The Mi Wi-Fi Range Extender Pro je navrhnutý tak, 

aby rozšíril dosah vašej domácej siete Wi-Fi.

Indikátor Svieti modro (všetko v poriadku)
Blikajúce modrá (prebieha aktualizácia)
Svieti žlto (spúšťanie)
Blikajúce žltá (čakanie na inicializáciu)
Blikajúca červená (chyba hardware)

Tlačidlo Reset Stlačením a podržaním po dobu 
najmenej 5 sekúnd obnovíte 
továrenské nastavenia.



Umiestnite zosilovač na miesto, kde budete potrebovať 

zosilniť signál. Pripojte ho k zdroju napájania a počkajte, 

až žltý indikátor začne blikať.

Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Mi Home / 

Xiaomi Home a podľa pokynov v aplikácii nakonfigurujte 

nastavenia a spravujte zariadení.

Po nastavení prístroja zostane modrý indikátor svietiť. 
Potom môžete zosilovač presunúť na iné miesto, bez toho 
aby ste ho museli znovu nastavovať.
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Inštalácia



Akým spôsobom Mi Wi-Fi Range Extender Pre rozširuje dosah 
mojej siete Wi-Fi?

Zosilovač je navrhnutý tak, aby posilnil signál existujúce siete 

Wi-Fi. Pred nastavením zosilňovače si zvoľte, ktorú sieť Wi-Fi 

chcete rozšíriť a uistite sa, že poznáte jej heslo. Zosilovača 

fungujú na podobnom princípe, ako štafeta - hlavný router 

a zosilovač sú účastníkmi závodu, zatiaľ čo Wi-Fi signál je 

štafetovým kolíkom, ktorý si medzi sebou odovzdávajú. 

Pripojené zariadenia (napr. chytré telefóny či počítače) sú 

potom cieľovou čiarou. Účastníci závodu dopraví štafetový 

kolík do cieľa a tak umožní väčší dosah siete Wi-Fi. Čím viac 

zosilovačov do siete pridáte, tým väčšia bude mať sieť dosah.

Často kladené otázky



Ako môžem spravovať Mi Wi-Fi Range Extender Pro?

Ak zároveň používate router Mi Wi-Fi, môžete zosilovač 

spravovať pomocou aplikácie Mi Wi-Fi. Ak používate iný 

router, môžete si stiahnuť aplikáciu Mi Home a zosilovač 

spravovať pomocou nej.

Čo mám robiť, ak sa po pripojení Mi Wi-Fi Range Extender 
Pre rýchlosť internetu znížila?

Ak sa rýchlosť internetu po pripojení zosilovača signálu 

spomalila, môže dochádzať k rušeniu v sieti. Otvorte 

aplikáciu Mi Wi-Fi alebo Mi Home a skontrolujte stav 

zosilovača. Ak aplikácia indikuje slabý signál, presuňte 

zosilovač bližšie k routeru a skúste to znova.

Čo mám robiť, ak Mi Wi-Fi Range Extender Pre prestane 
fungovať?

Otvorte aplikáciu Mi Wi-Fi alebo Mi Home a skontrolujte stav 

zosilovače, a potom postupujte podľa nižšie uvedených 

krokov:



Ak je signál slabý, presuňte zosilovač na iné miesto, 

kde medzi zosilovačom a routerom nebudú žiadne 

väčšie prekážky.

Ak je zosilovač signálu offline, uistite sa, že router 

vysiela signál Wi-Fi. Ak router funguje normálne, 

reštartujte zosilovač a skúste to znova.

Uistite sa, že zosilovač nebol routerom zaradený na 

čiernu listinu.

Ak problém pretrváva, podržte najmenej po dobu 

sekúnd tlačidlo reset, kým indikátor nezostane svietiť 

žlto. Zosilovač opäť nakonfigurujte a skúste to znova.

Ako nastavím zosilovač v prípade, že ho chcem pripojiť 
k novej sieti Wi-Fi?

Obnovte zosilovač do továrenského nastavenia a znova ho 

nakonfigurujte.
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Produkt sa dá použiť vo všetkých krajinách Európskej únie

(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)

Maximálna prevádzková teplota: 40°C 

Prevádzkové frekvencie (maximálny vysielaný výkon):

2 400 MHz - 2 483,5 MHz (20 dBm)

Varovanie pred vystavením energiou RF: Aby boli splnené požiadavky 

na vyžarovanie RF v CE, musí byť zariadenie nainštalované 

a prevádzkované 20 cm (8 palcov) alebo viac od tela akejkoľvek osoby.

Používajte len napájacie zdroje uvedené v užívateľskej príručke.  

Vstupné napätie: 100-240 V ac 50/60 Hz 0.35 A

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.



Názov: Mi Wi-Fi Range Extender Pro
Model: R03
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, 

 Haidian District, Beĳing

Dovozca:
Beryko s.r.o.,

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň 
www.beryko.cz




