
Všetky obrázky sú iba ilustračné a môžu sa líšiť od 
skutočného produktu podľa modelu a oblasti.

Mi WiFi Range Extender AC1200 

Užívateľská príručka



O tomto produkte
Mi WiFi Range Extender AC1200 je navrhnutý tak, aby 

rozšíril dosah vašej domácej WiFi siete.
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Indikátor signálu  Svieti namodro: Extender je pripojený 
k vašej existujúcej sieti a prijíma silný signál.
Svieti oranžovo: Extender prijíma slabý 
signál. Odporúča sa premiestniť extender 
bližšie k routeru.
Svieti červeno: Extender je odpojený od 
siete. Pokúste sa ho premiestniť do dosahu 
vášho routera.
Bliká na červeno: Extender je pripravený
na inicializáciu.
Nesvieti: Extender nie je pre pripojenie 
pripravený.

Svieti modro: Systém beží normálne.
Bliká na modro: WPS sa spracováva.
Svieti oranžovo: Systém sa spúšťa.
Bliká oranžovo: Systém sa upgraduje.
Nesvieti: Bez napájania.

Indikátor systému

Tlačidlo WPS Stlačením spustíte sprievodcu WPS.

Tlačidlo Reset Stlačením a podržaním po dobu najmenej 
5 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia.
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Krok 1: Zapnutie

Zapojte extender do zásuvky v blízkosti routera. 

Počkajte, kým indikátor „Signál“ nezačne svietiť červeno.

Krok 2: Nastavenie

Spôsob 1: Nastavenie pomocou aplikácie (odporúčané) 

Stiahnite si aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home 

a dokončite nastavenie podľa pokynov v aplikácii.

Inštalácia

Spôsob 2: Nastavenie pomocou tlačidla WPS
Nastavenie pomocou tlačidla WPS
1. Stlačte tlačidlo WPS na routeri, ak ho má.

2. Do 2 minút stlačte tlačidlo WPS na extenderi. 
Akonáhle je pripojenie úspešné, mal by 
indikátor „Signál“ svietiť modro.
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Predvolené užívateľské meno a heslo rozšírené WiFi

· 2,4G WiFi: Názov WiFi routera s „_Plus“ na konci.

· 5G WiFi: Názov WiFi routera s „_Plus_5G“ na konci.

· Heslo: Rovnaké ako pri routeri.

Krok 3: Premiestnite extender

Pripojte extender na miesto medzi routerom a zónou bez 

WiFi. Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu signálu, skúste 

nájsť miesto, kde indikátor „Signál“ svieti na modro. Ak 

nesvieti na modro, premiestnite extender bližšie k routeru.

Modrá: Vhodná poloha.
Oranžová / červená: Skúste 
ho priblížiť k routeru.
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1.Čo mám robiť, keď aplikácia Mi Home / Xiaomi Home 
nenájde moje zariadenie počas inštalácie?

Môžete nájsť Mi WiFi Range Extender AC1200 ručne v 
zozname zariadení v aplikácii a pridať ho podľa pokynov.

2. Čo mám robiť, keď Mi WiFi Range Extender AC1200 
prestane fungovať?

Pokiaľ je signál zlý, presuňte extender na iné miesto, kde 
medzi extenderom a routerom nebudú žiadne veľké prekážky.

Pokiaľ je extender v poriadku, skontrolujte, či router vysiela 
signál WiFi. Ak router funguje normálne, reštartujte extender 
a skúste to znova.

Skontrolujte, či nebol extender vašim routerom zablokovaný.

Ak problém pretrváva, podržte resetovacie tlačidlo po dobu 
najmenej 5 sekúnd, kým indikátor nebude trvalo svietiť 
oranžovo. Prekonfigurujte nastavenia a skúste to znova.

3. Ako nakonfigurujem nastavenia, ak chcem pripojiť 
extender k novej sieti Wi-Fi?

Obnovte továrenské nastavenia predlžovača dosahu 
a vykonajte nové nastavenia.

Často kladené otázky



Špecifikácia:
Názov: Mi WiFi Range Extender AC1200
Model: RA75
Prevádzková teplota: 0-40ºC
Vstup: 100~240VAC, 50/60Hz, 0.3A

Prevádzková frekvencia: 2400~2483.5MHz (≤20dBm); 
5150-5250MHz (≤23dBm); 5250-5350MHz (≤20dBm); 
5470-5725MHz (≤27dBm) Typový štítok označujúci základné 
informácie o produkte je umiestnený na zadnej vonkajšej strane.

Certifikácia:

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd týmto vyhlasuje, že 
rádiové zariadenie typu RA75 zodpovedá smernici 2014/53/EÚ. 
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na 
nasledujúcej internetovej adrese:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové 
elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 
2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť zmiešané s netriedeným 
domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské 
zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového 
zariadenia do určeného zberného miesta na recykláciu odpadu 

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 

Výrobca: Xiaomi Communications Co.,Ltd
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
Beĳing, China
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z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne 
úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predchádzať možným 
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie 
informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate 
od inštalátora alebo miestnych úradov.

     Toto zariadenie je elektrické zariadenie triedy II alebo 
s dvojitou izoláciou. Bol navrhnutý takým spôsobom, že 
nevyžaduje bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

Pozor:

Aby boli splnené požiadavky na vystavenie vysokofrekvenčnému 
žiareniu CE, musí byť zariadenie nainštalované a prevádzkované 
najmenej 20 cm (8 palcov) medzi výrobkom a telom všetkých osôb.

Sieťová zástrčka sa používa ako odpojovacie zariadenie. 
Zásuvné zariadenie musí byť inštalované v blízkosti zásuvky 
a musí byť ľahko prístupné.

Toto zariadenie je v nasledujúcich krajinách obmedzené iba na 
vnútorné použitie, ak je prevádzkované v frekvenčnom rozsahu 
5150-5350MHz:

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