
Mi WiFi Range Extender AC1200 

Használati útmutató



Kezelőszervek
Az Mi Wi-Fi Range Extrender AC1200 arra lett tervezve, 

hogy növelje a Wi-Fi hálózat jelerősségét.
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Jel jelzőfény             Folyamatos kék: A jelerősítő 
csatlakoztatva van a meglévő hálózathoz 
és megfelelő erősségű jelet kap.
Folyamatos narancs: A jelerősítő gyenge 
jelet kap. Helyezze a jelerősítőt közelebb 
a routerhez.
Folyamatos vörös: A jelerősítő 
lecsatlakozott a hálózatról. Helyezze a 
router hatótávolságán belülre.
Villogó vörös: A jelerősítő készen áll a 
beüzemelésre.
Kikapcsolva: A jelerősítő nem áll készen a 
kapcsolódásra.

Folyamatos kék: A rendszer megfelelően 
működik.
Villogó kék: WPS kapcsolódás 
folyamatban.
Folyamatos narancs: A rendszer betöltés 
alatt.
Villogó narancs: A rendszer frissítése 
folyamatban.
Kikapcsolva: Nincs tápellátás.

Rendszer jelzőfény

WPS gomb Nyomja meg a WPS varázsló elindításához.

Reset gomb Tartsa nyomva 5 másodpercig a gyári 
állapotra állításhoz.
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Bekapcsolás

Csatlakoztassa a jelerősítőt egy a router közelében lévő fali 

aljzathoz és várja meg míg a jel jelzőfény vörösen villog.

Telepítés

1. módszer: Alkalmazáson keresztül (ajánlott)

Töltse le a Xiaomi Home / Mi Home alkalmazást, majd kövesse 

a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához

Üzembe helyezés

2. módszer: WPS gombbal

1. Nyomja meg a WPS gombot a routeren, ha van ilyen.

2. Nyomja meg a WPS gombot a jelerősítőn 2 percen belül. 
A jel jelzőfény folyamatosan kéken világít, ha a 
csatlakozás sikeresen megtörtént.
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Gyárilag beállított Wifi pont nevek és jelszavak:

· 2.4G Wifi: A router Wifi neve és egy „_Plus” toldalék a 
végén

· 5G Wifi: A router Wifi neve és egy „_Plus_5G” toldalék a 
végén

· Jelszó: ugyanaz, mint a routernél

A jelerősítő elhelyezése

Helyezze el a jelerősítőt a router és a router hatótávolságán 

belüli részen. A jobb jelhez olyan helyre helyezze a 

jelerősítőt, ahol a jel jelzőfény folyamatosan kéken világít. 

Ha nem, akkor helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez.

Kék: megfelelő hely
Narancs/Vörös: helyezze 
közelebb a routerhez

!
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Mit lehet tenni, ha az Mi Home / Xiaomi Home alkalmazás nem 
találja meg az eszközt a telepítés során?

Kézzel hozzáadhatja a Mi WiFi Range Extender AC1200 az 
alkalmazáshoz az eszközlistából és csatlakoztathatja a 
megjelenő utasítások alapján.

Mit lehet tenni, ha az Mi Wi-Fi Range Extender AC1200 nem 
működik?
Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home alkalmazást és 
ellenőrizze a jelerősítő állapotát és kövesse az alábbi lépéseket:

Ha gyenge a jel, helyezze a jelerősítőt másik helyre úgy, hogy ne 
legyen akadály a jelerősítő és a router között.

Ha a jelerősítő lekapcsolódik, ellenőrizze, hogy a router ad-e ki Wi-
Fi jelet. Ha a router megfelelően működik, indítsa újra a jelerősítőt 
és ellenőrizze a működést.

Ellenőrizze, hogy a jelerősítő nincs-e letiltva a routerben.

Ha a probléma továbbra is fennáll, tartsa lenyomva a reset 
gombot legalább 5 másodpercig, amíg a jelzőfény narancs színnel 
nem világít. Állítsa be újra jelerősítőt és ellenőrizze a működést.

Hogyan állítható be a jelerősítő egy másik Wi-Fi hálózatra?

Állítsa gyári állapotra a jelerősítőt és állítsa be a másik hálózaton.

GYIK (gyakran ismételt kérdések)



Jellemzők:
Megnevezés: Mi WiFi Range Extender AC1200
Modell: RA75
Maximális hőmérséklet: 40°C
Bemenet: 100-240Vac 50/60Hz 0.3A

Működési frekvencia: 2400~2483.5MHz ( 20dBm); 5150-5250MHz 
(≤23dBm); 5250-5350MHz (≤20dBm); 5470-5725MHz (≤27dBm) 

Tanúsítvány:

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE 
megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) 
IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve 
kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a 
helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől 
kérhet.

equipment, appointed by the government or local authorities. 
Correct disposal and recycling will help prevent potential 
negative consequences to the environment and human health. 
Please contact the installer or local authorities for more 
information about the location as well as terms and conditions 
of such collection points.

     This equipment is a Class II or double insulated electrical 
appliance. It has been designed in such a way that it does not 
require a safety connection to electrical earth.

Caution:
To comply with CE RF exposure requirements, the device must 
be installed and operated 20cm (8 inches) or more between the 
product and all person’s body.
The mains plug is used as disconnect device. The pluggable 
equipment shall be installed near the socket-outlet and shall be 
easily accessible.

Manufactured by: Xiaomi Communications Co.,Ltd
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian 
District, Beĳing, China



Specifications:
Name: Mi WiFi Range Extender AC1200
Model: RA75
Operating Temperature: 0-40ºC
Input: 100~240VAC, 50/60Hz, 0.3A

Operating Frequency: 2400~2483.5MHz (≤20dBm); 5150-5250MHz
(≤23dBm); 5250-5350MHz (≤20dBm); 5470-5725MHz (≤27dBm)
The nameplate indicating basic product information is located 
on the rear exterior.

Certifications:

Hereby, Xiaomi Communications Co.,Ltd declares that the 
radio equipment type RA75 is in compliance with Directive 
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address:
h�p://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

All products bearing this symbol are waste electrical and 
electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which 
should not be mixed with unsorted household waste. Instead, 
you should protect human health and the environment by 
handing over your waste equipment to a designated collection 
point for the recycling of waste electrical and electronic 

Gyártó: Xiaomi Communications Co.,Ltd
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beĳing, China

Figyelem:

A jelerősítő használat során legalább 20 cm távolságban legyen 
bármilyen emberi testtől.

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