
Minden kép csak illusztráció, amely típustól vagy 
régiótól függően eltérhet a tényleges terméktől. 



1. lépés: A kábelek csatlakoztatása

Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa az Internet 
(WAN) portot a DSL/kábel/műholdas modemhez. 

*Amennyiben az internethálózat fali Ethernet kábelen keresztül csatlakozik, csatlakoztassa
az Ethernet kábelt a routeren közvetlenül az Internet (WAN) porthoz. 
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2. lépés: Hálózati kapcsolat beállítása

 Telefonnal vagy számítógéppel 
csatlakozzon a Wi-Fi hálózathoz (nincs 
jelszó). A Wi-Fi neve  a router talpán lévő 
táblán olvasható. 

*Várjon, amíg a rendszer jelzőfénye 
kékre vált. Keresse mega a Wi-Fi 
hálózatot és csatlakozzon. 

Ezen a ponton a rendszer automatikusan 
átirányítja Önt az internetcsatlakozás 
kezdőlapjára (ha mégsem, nyissa meg a 
rendszeréhez tartozó böngészőt ésírja be a 
„miwifi.com“ vagy a „192.168.31.1“ címet. 

Kérjük, írja be a szélessávú internet 
szolgáltatója által megadott felhasználónevet és 
a jelszót, majd kattintson a Tovább lehetőségre 
(több módon is csatlakozhat az internethez, 
előfordulhat tehát, hogy ez a lépés kimarad). 

*Ha elfelejtette a szélessávú internethez tartozó 
felhasználónevet vagy jelszót, azt az
internetszolgáltatótól igényelheti újból. 
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Kész 

A Mi WiFi kezelése 

Állítsa be az új Wi-Fi és rendszergazdai jelszót. A 
Wi-Fi jelszavát használhatja rendszergazda 
jelszóként is. 

*Kérjük, várjon amíg a jelzőfény kékre vált és 
megszűnik a villogás, majd csatlakozzon a Wi-Fi 
hálózatra.

A webkezelő weboldal a miwifi.com, amely alapvető internetfunkciókat támogat. 

Olvassa be a QR-kódot, töltse le a Mi WiFi alkalmazást, és kezelje a routert bármikor, 
bárhonnan. 
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GYIK 
Befejeztem a hálózat beállítását. Miért nem tudok csatlakozni az 
internethez? 

1. lépés: Telefonja segítségével keresse meg a routerrel beállított Wi-Fi hálózatot. Ha nem találtja,

győződjön meg róla, hogy a router csatlakoztatva van az áramforráshoz és befejezte a 
rendszerindítást. 

2. lépés: Csatlakoztassa a telefonját a router Wi-Fi hálózatához, lépjen a „miwifi.com“ oldalra és a 

hálózati diagnosztika eredményei alapján próbálja meg megoldani a problémát. 

Elfelejtettem a rendszergazdai jelszót a routerhez. Mit tegyek? 

Ha nem állított be külön jelszót, akkor a rendszergazdai jelszó azonos a Wi-Fi jelszóval, próbáljon tehát 
azzal bejelentkezni. Ha a probléma továbbra is fennáll, érdemes a routeren visszaállítani a gyári 
beállításokat, majd újra létrehozni a hálózatot. 

Hogyan állíthatom vissza a routeren a gyári beállításokat? 

Először is győződjön meg róla, hogy a router befejezte a rendszerindítást, majd tartsa lenyomva a 
router talpán lévő „Reset“ (Visszaállítás) gombot több mint 5 másodpercen keresztül, majd amikor a 
rendszerállapot jelzőfényei narancssárgára váltanak, engedje el. Amikor a router befejezi az újbóli 
rendszerindítást, a visszaállítás sikeres. 

Mit jelentenek a különböző állapotjelző fények a routeren? 

Az elülső panelen két állapotjelző fény látható: a hálózat állapotjelző fénye (kék fény) és a 
rendszerállapot jelzőfénye (három szín: kék, narancssárga és lila). 
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Kikapcsolva 

Semmi nincs csatlakoztatva a külső 
internet porthoz vagy probléma merült fel 
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Narancssárga Rendszerfrissítés (villogás), rendszerindítás 
(világít, nem villog) 

Kék Normál működés (világít, nem villog) 
Lila Biztonságos mód (villog), rendszerhiba 

(világít, nem villog) 
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