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Mi Wi-Fi Range Extender Pro
Jelerősítő

Használati Útmutató

A DOBOZ TARTALMA
 Mi Wi-fi Range Extender Pro
 Használati útmutató
 Jótállási jegy

JELLEMZŐK
Modell: R03
Megnevezés: Mi Wi-Fi Range Extender Pro
Sebesség: Max. 300 mbps
WiFi standard: 2.4 GHz Wi-Fi / IEEE 802.11b/g/n
Működési frekvencia: 2400 MHz – 2483.5 MHz
Bemenet: 100-240Vac 50/60Hz 0.35A
Maximális hőmérséklet: 40°C

KEZELŐSZERVEK
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A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
1. Helyezze el a jelerősítőt olyan helyre, ahol erősebb jelre van szüksége.
Csatlakoztassa a hálózati adapterhez és várja meg, míg a jelzőfény sárgán
nem villog.

2. Olvassa be a QR-kódot és töltse le a Xiaomi Home / Mi Home alkalmazást,
majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék beállításához.

3. A jelzőfény kéken világítani fog, ha a beállítások elkészültek. Ezt követően a
jelerősítőt áthelyezheti máshová a beállítások megváltoztatása nélkül.

JELZŐFÉNYEK
Jelzőfény Kéken világít Normál működés

Kéken villog Frissítés alatt



3

Sárgán világít Bekapcsolás folyamatban
Sárgán villog Inicializálásra vár
Vörösen villog Hardver hiba

Reset gomb Tartsa nyomva öt másodpercig a gyári értékek
visszaállításához

GYIK (GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK)
Hogyan növeli meg az Mi Wi-Fi Range Extender Pro a Wi-Fi hálózatom
hatókörét?
A jelerősítőt arra tervezték, hogy egy meglévő Wi-Fi hálózat jelerősségét
növelje. Mielőtt beállítaná a jelerősítőt, határozza meg, hogy mely hálózat
jelerősségét kívánja növelni és legyen biztos benne, hogy ismeri a hálózat
jelszavát. A jelerősítők úgy működnek, mint a váltó futóverseny – a router és a
jelerősítő a résztvevők és a Wi-Fi jel a váltóbot, amelyet átadnak egymásnak a
résztvevők. A csatlakozó eszközök (pl okostelefon vagy számítógép) pedig a
célvonal. A résztvevők átveszik a váltóbotot és továbbítják a cél felé, így a
Wi-Fi hálózat nagyobb területet tud lefedni. Minél több jelerősítőt telepít a
hálózatba, annál nagyobb területet tud lefedni.

Hogyan kezelhetem a Mi Wi-Fi Range Extender Pro készüléket?
Ha jelerősítőt egy Mi Wi-Fi routerrel használja, akkor a beállításokat az Mi
Wi-Fi alkalmazással kezelheti. Ha más routerrel használja, letöltheti az Mi
Home alkalmazást a hálózati beállítások kezeléséhez.

Mit lehet tenni, ha az Internet sebessége lelassul az Mi Wi-Fi Range
Extender Pro telepítése után?
Ha az Internet sebessége lelassul a jelerősítő telepítése után, akkor
interferencia lehet a hálózaton. Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home
alkalmazást a jelerősítő állapotának ellenőrzéséhez. Ha az alkalmazás azt
jelzi, hogy a jelerősség gyenge, helyezze a jelerősítőt közelebb a routerhez és
próbálja újra.

Mit lehet tenni, ha az Mi Wi-Fi Range Extender Pro nem működik?
Nyissa meg az Mi Wi-Fi vagy az Mi Home alkalmazást és ellenőrizze a
jelerősítő állapotát és kövesse az alábbi lépéseket:
1. Ha gyenge a jel, helyezze a jelerősítőt másik helyre úgy, hogy ne legyen
akadály a jelerősítő és a router között.
2. Ha a jelerősítő lekapcsolódik, ellenőrizze, hogy a router ad-e ki Wi-Fi jelet.
Ha a router megfelelően működik, indítsa újra a jelerősítőt és ellenőrizze a
működést.
3. Ellenőrizze, hogy a jelerősítő nincs-e letiltva a routerben.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, tartsa lenyomva a reset gombot legalább
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5 másodpercig, amíg a jelzőfény sárgán nem világít. Állítsa be újra jelerősítőt
és ellenőrizze a működést.

Hogyan állítható be a jelerősítő egy másik Wi-Fi hálózatra?
Állítsa gyári állapotra a jelerősítőt és állítsa be a másik hálózaton.

FIGYELMEZTETÉS
 Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket.
 Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor

csatlakoztatja/lecsatlakoztatja az adaptert.
 Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
 Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
 A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel
csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.
 Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az

elektromos aljzat, az adapter és a készülék teljesen száraz-e.
 Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e,

és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
 Ne dobja a terméket tűzbe.
 Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
 Ne használja a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba,

mosdó stb.
 A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb.

20-25°C
 A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és

ütődésektől.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony

hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy
hőhatásnak.

 Amennyiben a készülék használata közben azt tapasztalja, hogy az
eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki,
azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése
érdekében!

 Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
 Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
 Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen
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 A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és
tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa,
mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!

 Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy
mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a
készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges
veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és
részesültek a megfelelő oktatásban.

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti

szét.
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni,

illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen
figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

 Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter
használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból,
amikor nem használja azt.

 Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő
hálózati tápegységet használjon.

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a
szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító,
mikrohullámú sütő, stb.

 Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból,
mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.

 Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (5°C

alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és
károsíthatja az akkumulátort.

 Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést
okozhat a készülék alaplapjában.

 Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális
jelenség.

 A jelerősítő használat során legalább 20 cm távolságban legyen bármilyen
emberi testtől.

Használati tippek
 Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van

csatlakoztatva.
 Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az

tápegységhez van csatlakoztatva.
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Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK 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.

Gyártó:
Xiaomi Communications Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)
Address:, No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian
District, Beijing, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű
használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási
jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.
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.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz.
rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzők.


