
A képek illusztrációk, az aktuális termék régiónkét eltérhet.

A Mi WiFi Range Extender AC1200 az otthoni WiFi hálózat hatótávolságának
kiterjesztésére szolgál.



Termék

1. Kijeljelző

Folyamatos kék: A jelerősítő csatlakozik a meglévő hálózathoz, és erős jelet kap.



Folyamatos narancssárga: A jelerősítő gyenge jelet kap. Javasoljuk, hogy a
hosszabbítót közelebb helyezze az útválasztóhoz.
Folyamatos piros: A jelerősítő le van választva a hálózatról. Megpróbálja áthelyezni
az útválasztó hatókörébe.
Villogó piros: A jelerősítő készen áll az inicializálásra.
Kikapcsolva: A jelerősítő nem áll készen a csatlakozásra.

2. Rendszer kijelző

Folyamatos kék: A rendszer megfelelően működik.
Villogó kék: a WPS folyamatban van.
Folyamatos narancssárga: A rendszer elindul.
Villogó narancssárga: A rendszer frissítés alatt áll.
Kikapcsolva: Nincs áram.

3. WPS gomb

Nyomja meg a gombot a WPS varázsló elindításához.

4. Reset gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a gyári beállítások
visszaállításához.

Telepítés

1. lépés: Kapcsolja be
Csatlakoztassa a jelerősítőt a routerhez közeli konnektorhoz. Várjon, amíg a „Jel”
jelzőfény pirosan villogni kezd.

2. lépés: Beállítás

1. módszer: alkalmazás beállítása (ajánlott)
Töltse le a Mi Home /Xiaomi Home alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli
utasításokat a beállítás befejezéséhez.

2. módszer: A WPS gomb beállítása



① Nyomja meg a WPS gombot a routeren, ha van ilyen.
② 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a jelerősítőn. A „Jel” jelzőfénynek
folyamatosan kéken kell világítania, ha a csatlakozás sikeres.

Alapértelmezett WiFi név és jelszó a beállítás után:
① 2.4G WiFi: A router WiFi neve „_Plus” felirattal a végén
② 5G WiFi: a router WiFi neve „_Plus_5G” felirattal a végén
③ Jelszó: Ugyanaz, mint a routeré.

3. lépés: Helyezze át a jelerősítőt

Csatlakoztassa a jelerősítőt az router és a WiFi holtzóna közé. A jobb jelminőség
elérése érdekében próbáljon meg olyan helyet találni, ahol a „Jel” jelző
folyamatosan kéken világít. Ha nem, helyezze át közelebb a hatótávolságot a
routerhez.

GYIK (gyakran ismételt kérdések)

1. Mi a teendő, ha a Mi Home /Xiaomi Home alkalmazás nem találja a készülékemet
a beállítás során?

Manuálisan megkeresheti a Mi WiFi Range Extender AC1200 eszközt az
alkalmazáson belüli eszközök listájában, és hozzáadhatja az utasításokat követve.

2. Mi a teendő, ha a Mi WiFi Range Extender AC1200 nem működik?

Ha a jel gyenge, helyezze át a jelerősítőt egy másik helyre, ahol nincsenek nagy
akadályok a jelerősítő és a router között.

Ha a jelerősítő ki van kapcsolva, ellenőrizze, hogy a router kibocsát-e WiFi jelet. Ha
az router megfelelően működik, indítsa újra a jelerősítőt, és próbálkozzon újra.

Ellenőrizze, hogy az router feketelistára tette-e a jelerősítőt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, tartsa lenyomva a reset gombot legalább 4–5
másodpercig, amíg a visszajelző folyamatosan narancssárga színűvé nem válik.
Konfigurálja újra a beállításokat, és próbálja újra.

Kék: megfelelő kapcsolat
Narancssárga/Piros: Próbálja
közelebb helyezni a routeréhez



3. Hogyan konfigurálhatom a beállításokat, ha új Wi-Fi hálózathoz szeretném
csatlakoztatni a jelerősítőt?

Állítsa vissza a jelerősítőt a gyári beállításokra, és konfigurálja újra a beállításokat.

Specifikációk:

Név: Mi WiFi Range Extender AC1200
Üzemi hőmérséklet: 0-40ºC
Bemenet: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,3A
Működési frekvencia: 2400MHz ~ 2483,5MHz, 5150MHz ~ 5350MHz, 5470MHz ~
5725MHz, 5725MHz ~ 5850MHz

Tanúsítványok:

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú
digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint.

Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a
káros interferencia ellen lakossági használat során. Ez a berendezés
rádiófrekvenciát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak
megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a
rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel
interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy
televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a
felhasználónak arra biztatjuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az
alábbi intézkedések közül egy vagy több segítségével:

— Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
— Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
– Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól az
áramkörtől, amelyre a vevő csatlakozik.
— Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két
feltétel vonatkozik:
(1) ez az eszköz nem okoz káros interferenciát
(2) ennek az eszköznek el kell bírnia minden interferenciát, beleértve a nem kívánt
működést okozó interferenciát is.

Vigyázat:
A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy
módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés
üzemeltetésére.

Sugárterhelési nyilatkozat:



Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó
sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és
üzemeltetni, hogy a radiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen. Ezt az
adót nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni, illetve együtt
használni.


