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Pred prvým použitím výrobku si dôkladne prečítajte túto užívateľskú 
príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
Všetky obrázky sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť v závislosti 
od skutočného výrobku a oblasti.
KROK 1: PRIPOJENIE KÁBLOV

Zapnite router a potom pripojte internetový (WAN) port 
k DSL/káblovému/satelitnému modem
* Ak je vaša internetová sieť pripojená pomocou ethernetového kábla 
k stene, ethernetový kábel pripojte priamo k internetovému (WAN) 
portu na routeri.

KROK 2: NASTAVTE SIEŤOVÉ PRIPOJENIE

1.
Pomocou telefónu alebo počítača sa pripojte 
k Wi-Fi sieti (heslo sa nevyžaduje). Názov 
Wi-Fi nájdete na paneli na spodnej časti 
routera.
* Počkajte, až sa systémová kontrolka rozsvieti 
modro. Vyhľadajte Wi-Fi sieť a pripojte sa.

2.
V tejto chvíli budete automaticky 
presmerovaní na vstupnú stránku pripojenia 
k internetu (ak nie, otvorte prehliadač vášho 
systému a zadajte „router.miwifi.com“ alebo 
„192.168.31.1“).
* Mi Router EULA je k dispozícii na http://
www1.miwifi.com/router/eula/20191230.
html.

3.
Zadajte názov účtu a heslo poskytnuté 
poskytovateľom širokopásmového pripojenia 
a potom kliknite na tlačidlo Ďalšie (existujú 
rôzne spôsoby pripojenia k internetu, takže 
tento krok možno preskočiť).
* Ak ste zabudli názov účtu širokopásmového 
pripojenia alebo heslo, kontaktujte vášho 
poskytovateľa širokopásmového pripojenia.

4.
Nastavte nové heslo Wi-Fi siete a heslo 
správcu. Môžete sa rozhodnúť použiť aj 
heslo Wi-Fi ako heslo správcu.
* Počkajte, až sa kontrolka rozsvieti modro 
a prestane blikať, potom sa znova pripojte 
k Wi-Fi.

SPRÁVA SÍTE MI WIFI
Stránka webovej správy je router.miwifi.com a podporuje základné 
internetové funkcie. Naskenujte QR kód a po stiahnutí aplikácie 
Mi WiFi môže svoj router spravovať kedykoľvek a kdekoľvek.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Dokončil/a som nastavenie siete. Prečo sa nemôžem pripojiť 
k internetu?
Krok 1: Pomocou telefónu vyhľadajte Wi-Fi sieť, ktorá bola 
nastavená vaším routerom. Ak ju nemôžete nájsť, ubezpečte sa, 
že router je pripojený k napájaniu a naskočil.
Krok 2: Pripojte váš telefón k Wi-Fi sieti vášho routera, prejdite na 
„router.miwifi.com“ a skúste problém vyriešiť pomocou výsledkov 
diagnostiky siete.

Zabudol/a som heslo správcu pre môj router. Čo mám robiť?
Ak ste nenastavili konkrétne heslo, bude vaše heslo správcu 
rovnaké ako vaše heslo Wi-Fi siete, skúste sa teda prihlásiť 
pomocou tohto hesla. Ak problém pretrváva, odporúčame 
obnoviť router na továrenské nastavenie a potom znova nastaviť 
sieť.

Ako obnovím továrenské nastavenie routera?
Najprv sa ubezpečte, že router naskočil, potom na viac ako 
5 sekúnd stlačte tlačidlo Reset na spodnej strane routera 
a uvoľnite ho, keď kontrolka stavu systému začne svietiť oranžovo. 
Keď router znova naskočí, resetovanie bolo úspešné.

Čo znamenajú rôzne farby kontrolky na routeri?

ŠPECIFIKÁCIE
Názov: Mi Router AX1800
Model: RA67
Operačná teplota: 0–40 °C
Vstup: 12 V, 1 A
Konektivita: 2,4 GHz + 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Frekvenčné pásmo (2,4GHz Wi-Fi): 2 400 - 2 483,5 MHz

- max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 20 dBm
Frekvenčné pásmo (5GHz Wi-Fi): 5 150 - 5 350 MHz

- max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 23 dBm
Frekvenčné pásmo (5GHz Wi-Fi): 5 470 - 5 725 MHz

- max. vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 30 dBm

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických 
zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu 
s bežným komunálnym odpadom je neprípustná. Všetky 
elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so 
všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených 
zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové 
zariadenie typu model RA67 je v súlade so smernicou 
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda
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Mi Router AX1800

SK | Užívateľská príručka

Dovozca
Witty Trade s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 

Česká republika, CZ
www.xiaomi-czech.cz | www.wittytrade.cz

Výrobca
Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi‘erqi Middle Road, 
Haidian District, Be ing, China, 100085
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