Mi Router AX1800
Užívateľská príručka
Všetky obrázky slúžia len na ilustráciu a môžu sa líšiť
od skutočného produktu podľa modelu a oblasti.

Krok 1: Pripojenie káblov

Modem DSL /
káblový modem /
satelitný modem

Pripojenie
napájania
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WAN

RESET

LAN

WAN

or

Zapnite router a potom pripojte port Internet (WAN) k modemu
DSL / káblovému modemu / satelitnému modemu
* Ak je internetová sieť pripojená pomocou ethernetového kábla v stene, pripojte ethernetový
kábel priamo k portu Internet (WAN) na routeri

Krok 2: Nastavenie sieťového pripojenia

WLAN
Turn on WLAN
Xiaomi_XXXX
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Pripojte sa k sieti Wi-Fi pomocou telefónu či
počítača (bez hesla). Štítok so špecifikáciami
produktu nájdete na spodnej strane routera. Je
na ňom taktiež uvedený názov siete Wi-Fi.

Xiaomi_XXXX_5G

* Počkajte, kým sa kontrolka systému nerozsvieti
namodro. Vyhľadanie siete Wi-Fi a pripojenie

2
router.miwiﬁ.com

Thank you for using
Mi Router

Start

V tomto momente budete automaticky
presmerovaní na cieľovú stránku na pripojenie
k internetu (ak sa tak nestane, otvorte prehliadač,
ktorý sa dodáva s vaším systémom, a zadajte
adresu "router.miwifi.com" alebo "192.168.31.1")

* Licenčná zmluva koncového používateľa Mi
Router sa nachádza na adrese
http://www1.miwiﬁ.com/router/ula/20191230.html
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Set up the router
Broadband account name
Password

Next

Zadajte názov a heslo konta poskytnuté
poskytovateľom vášho širokopásmového
pripojenia a potom kliknite na možnosť ďalšie
(existujú rôzne spôsoby pripojenia k internetu,
takže tento krok je možné vynechať)
* Ak ste názov či heslo konta svojho širokopásmového
pripojenia zabudli, je možné ich získať u vášho
poskytovateľa širokopásmového pripojenia
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Setting Wi-Fi

Nastavte nové heslo siete Wi-Fi a správcu.
Môžete sa rozhodnúť použiť heslo svojej siete
Wi-Fi aj ako heslo správcu.

Wi-Fi name
Wi-Fi password

Next

* Počkajte, až sa kontrolka rozsvieti na modro
a prestane blikať, potom sa k sieti Wi-Fi znova
pripojte

Set admin password
Same as Wi-Fi
password
Admin password

Done

Sieť bola úspešne
založená

Správa siete Mi WiFi
Stránka webovej správy je router.miwifi.com a podporuje základné internetové funkcie
Naskenujte QR kód a po stiahnutí aplikácie Mi WiFi môžete svoj router spravovať
kedykoľvek a kdekoľvek.

QoS

Zabránenie
neoprávnenému prístupu

Optimalizácia siete Wi-Fi

Ďalšie funkcie

Najčastejšie otázky
Dokončil som nastavenie svojej siete. Prečo sa nemôžem pripojiť k internetu?
Krok 1: Na vyhľadanie siete Wi-Fi nastavenej routerom použĳte svoj telefón. Ak ju nemôžete nájsť, presvedčte sa,
že je router pripojený k napájaniu a že dokončil proces spúšťania
Krok 2: Pripojte svoj telefón k sieti Wi-Fi vášho routeru, prejdite na adresu "router.miwifi.com" a pokúste sa problém
opraviť na základe výsledkov diagnostiky siete

Zabudol som heslo správcu k svojmu routeru. Čo mám urobiť?
Ak ste nenastavili špecifické heslo, bude vaša heslo správcu rovnaké ako vaše heslo siete Wi-Fi, skúste sa preto
prihlásiť s ním. Ak problém pretrváva, odporúčame obnoviť na routeru továrenské nastavenia a potom sieť nastaviť
znova

Ako obnovím na svojom routeru továrenské nastavenia?
Najprv sa presvedčte, že sa dokončilo spúšťanie routeru, potom na 5 sekúnd a dlhšie podržte tlačidlo Reset na
základni routeru a počkajte, až sa kontrolka stavu systému rozsvieti oranžovo. Až router dokončí znovu spúšťanie,
reset prebehol úspešne

Čo znamenajú rôzne kontrolky na routeru?

Kontrolka stavu systému
Kontrolka stavu siete

Kontrolka stavu siete (Internet)

Dve farby (modrá a oranžová)

Nesvieti

Do portu WAN nie je zapojený sieťový kábel

Oranžová

Nepretržite: Sieťový kábel je zapojený do portu WAN,
ale nadradená sieť nie je dostupná

Modrá

Nepretržite: Sieťový kábel je zapojený do portu WAN
a nadradená sieť je dostupná

Kontrolka stavu systému (System)

Dve farby (modrá a oranžová)

Nesvieti

Nepripojené k zdroju napájania
Bliká: Prebieha aktualizácia systému

Oranžová

Svítí (rozsvieti sa modro asi po 1 minúte): Systém sa spúšťa
Svítí (nezmodrá asi po 2 minútach): Chyba systému

Modrá

Nepretržite: Funguje normálne

Technické špecifikácie:
Názov: Mi Router AX1800
Model: RA67
Prevádzková teplota: 0–40 °C
Vstup: 12 V, 1 A
Prevádzkové frekvencie:
2400–2 483,5 MHz (≤20 dBm), 5 150–5 350 MHz (≤23 dBm), 5 470–5 725 MHz (≤30 dBm)

Certiﬁkáty:
Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu
RA67 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Všetky produkty s týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení
(OEEZ, podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá sa nesmie miešať s netriedeným domovým
odpadom. Namiesto toho by ste mali kvôli ochrane ľudského zdravia a životného
prostredia odpadové zariadenia odovzdať na určenom zbernom mieste odpadu
z elektrických a elektronických zariadení, určenom štátnymi alebo miestnymi úradmi.
Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o polohe a zmluvných podmienkach
takýchto zberných miest získate u inštalujúci osoby alebo miestnych úradov.

Pozor:
Produkt je možné používať 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).
Aby boli splnené požiadavky CE na vystavenie rádiovému žiareniu, je nutné zariadenie
inštalovať a používať tak, aby medzi produktom a ľudským telom bola vzdialenosť aspoň
20 cm.
Adaptér by sa mal inštalovať v blízkosti zariadenia a mal by byť ľahko prístupný.
Používajte len zdroje napájania uvedené v užívateľskej príručke / pokynoch pre
užívateľov.
Model napájacieho adaptéra: RD1201000-C55-35OGD
Výrobca: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.
Model napájacieho adaptéra: CYXT18-120100EU
Výrobca: Jiangsu Chenyang Electron Co.,ltd.
Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085

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

