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Használati útmutató

Megjegyzés: ha az Internet csatlakozás közvetlen fali 
csatlakozással van kialakítva, akkor csatlakoztassa a 
routert a fali csatlakozóhoz.

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt 
a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és 
egyszerűen tudja használni.
Kábelek csatlakoztatása
Kapcsolja be a routert, majd csatlakoztassa a bejövő 
Internet a kék csatlakozásra (WAN) a Broadband modem 
LAN csatlakozását.
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Csatlakozás beállítása
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* Ha ez nem történik meg, akkor indítsa el az Internet böngészőt és a 
címsorba írja be a ”router.miwifi.com” címet. 

* Csatlakozzon a routerhez Wi-fi csatlakozáson keresztül okos 
telefonjával vagy számítógépével (nem titkosított). A Wi-fi hálózati 
név a router alján elhelyezett címkén található. 

router.miwifi.com

Thank you for using Xiaomi Router

Start

1. Várja meg, amíg a rendszer állapot jelző kéken nem 
világít. Keresse meg a Wi-fi hálózatot és csatlakozzon.

2. Ezt követően automatikusan a kezdőlapra kerül, ahol 
beállíthatja az Internet csatlakozás paramétereit. 



Csatlakozás alkalmazással és beállítás
Javasolt a Mi / Xiaomi Home alkalmazás használata a jobb 
felhasználói élmény érdekében. Csatlakoztassa a telefon 
készüléket a router Wi-Fi kapcsolatához, majd indítsa el a 
Mi / Xiaomi Home alkalmazást. Lépjen be Mi fiókjával és 
kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Felhasználó-barát kezelés

Távoli vezérlés

További funkciók

* Olvassa be a QR kódot vagy töltse le az alkalmazás áruházból az 
alkalmazást. 



Xiaomi mesh hálózati lehetőségek

A legjobb vételi lehetőségek érdekében nagy méretű 
otthonokhoz vásárolhat olyan routereket, amelyek támogatják 
a Xiaomi Mesh funkciót* a hálózat használatához. Kövesse az 
alábbi lépéseket a hálózat beállításhoz.

* Nézze meg a www.mi.com/global weboldalt és ellenőrizze 
a típus és verzió alapján, hogy a rouert támogatja-e a Xiaomi 
Mesh funkciót.

1.lehetőség (javasolt):
Indítsa el a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és lépjen 
a "Mesh network devices" oldalra a központi routeren. 
Koppintson az "Add" feliratra és kövesse az utasításokat a 
vezeték nélküli hálózat beállításához.

Mesh network devices

Wi-Fi router

Megjegyzés: A termék, a tartozékok és a kezelő felület 
megjelenítése ebben a használati útmutatóban csak 
referenciaként szolgál. A termék és funkciói a valóságban 
ettől eltérhetnek, illetve a fejlesztések során 
megváltozhatnak.



2. lehetőség:

1.  Állítsa a végpontot gyári állapotra, majd kapcsolja be. A 
kölcsönös interferencia elkerülése érdekében helyezze a két 
routert egymáshoz közel, de legalább 1 méter távolságra, így 
a hálózat sikeresen beállítható.

2.  Ha a végponti router rendszer jelzőfénye kéken vagy 
fehéren világít (típustól függően), a központi router 
automatikusan megtalálja a végponti routereket és az 
Internet kapcsolati jelzőfény a központi routeren villogni fog 
(másodpercenként egy villanás).

3.  Nyomja meg a „Mesh” gombot a központi router hátoldalán 
és az Internet kapcsolat jelzőfény gyorsan villogni fog (két 
villanás másodpercenként), ami a Mesh hálózat indítását 
jelzi.

4.  Amikor a végponti router Internet kapcsolati jelzőfénye 
folyamatosan világít a hálózat beállítása elkészült. Helyezze 
a végponti routert abba a helységbe, amelynek hálózati 
lefedettségre van szüksége.



3. lehetőség

1.  Állítsa a végponti routert gyári állapotra és kapcsolja be. 
Várja meg, míg a végponti router rendszer jelzőfénye kéken 
vagy fehéren nem világít (típustól függően).

2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a végponti router WAN 
csatlakozójába és a központi router LAN csatlakozójába, az 
Internet kapcsolat jelzőfény gyorsan villogni fog (két villanás 
másodpercenként), azt jelezve, hogy a Mesh hálózat elindult.

3.  Amikor végponti routeren az Internet kapcsolat jelzőfény 
folyamatosan világít, a Mesh hálózat sikeresen elkészült.

Végponti routerKözponti router

Internet



Jelzőfények állapota

Internet kapcsolat
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Nincs hálózati kábel csatlakoztatva a WAN csatlakozóba

Be: A WAN csatlakozóba csatlakoztatva van a hálózati 
kábel, de a felsőbb szintű hálózatban hiba van.

Nincs csatlakoztatva áramforráshoz

Villog: Rendszerfrissítés folyamatban.
Be (kékre vált kb 1 percen belül): A rendszerindítás 
folyamatban van.
Be (több, mint 2 percig nem vált kékre): 
Rendszerhiba.

Be: Normál működés

Be: A WAN csatlakozóba csatlakoztatva van a 
hálózati kábel és a felsőbb szintű hálózat 
megfelelően működik.
Lassan villog (egy villanás mp-enként): 
Elérhető Mesh végponti routerek találhatóak.
Gyorsan villog (két villanás mp-enként): A 
Mesh csatlakoztatása folyamatban van.

Rendszer állapot
Internet kapcsolat

Internet System



Gyakori kérdések

1.  Beállítottam a hálózatot. Miért nem tudok csatlakozni az 
Internethez?
1. Okostelefonjával keresse meg a routeren beállított Wi-Fi 
csatlakozást. Ha nem található, ellenőrizze, hogy a router 
csatlakoztatva van-e az áramforráshoz és a router 
bekapcsolási folyamata befejeződött.
2. Csatlakozzon a router Wi-Fi csatlakozásához, a 
böngészőbe írja be a router.miwifi.com címet és próbálja 
meg megoldani a problémát a hálózat hibakeresési 
eredménye alapján

2.  Elfelejtettem a rendszergazda jelszót a routerhez. Mit 
tehetek?
Ha nem állított be külön rendszergazda jelszót, akkor a 
rendszergazda jelszó ugyanaz lesz, mint a Wi-Fi hálózat 
jelszava. Használja a Wi-Fi jelszót a belépéshez. Ha ez nem 
oldja meg a problémát állítsa vissza a routert gyári 
alapbeállításra és állítsa be újra a hálózatot.

3. Hogyan állítható be a router gyári alapbeállításra?
Ellenőrizze, hogy a router bekapcsolási folyamata 
befejeződött, majd nyomja meg a router alján található 
Reset gombot és tartsa nyomva 5 másodpercig, majd 
engedje fel, ha a rendszer állapot jelzőfény narancs színnel 
világít, ha a router bekapcsolási folyamata újra 
befejeződött, akkor a gyári alapbeállításra állítás 
befejeződött.



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.

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 gyártó által közzétett 
nyilatkozat alapján a termék megfelel a 2014/53/EU direktívának.



Importőr: 
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

Jellemzők

Megnevezés

Modell

Bemenet

Vezetékes kapcsolat

Vezeték nélküli kapcsolat

Működési hőmérsékelt 0°C ~ 40°C

RB01

12 V, 1.5 A

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

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

Xiaomi Router AX3200




