Mi Wi Fi Router 3
Швидке налаштування
Дякуємо за вибір Mi Router 3
Лише 3 кроки до початку нового Smart життя
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3.
Відкрийте веб-браузер або мобільний
додаток
Відскануте QR-код, щоб
завантажити мобільний додаток Mi Router. Щоб встановити пароль, відвідайте сайт
miwifi.com або вкажіть ІР-адресу модему 192.168.31.1.
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1.
Підключення кабелю і живлення
Підключіть адаптер, потім вставте зовнішній мережевий кабель у відповідний роз’єм роутера.
* Підключіть один кінець кабелю до оптоволокну /
домашньому шлюзу / adsl модему
Якщо у вас відсутні вищевказані пристрої, підключіть роутер до домашнього мережевого кабелю.

2.
Підключення до Wifi мережі
Використовуйте смартфон або комп’ютер для
пошуку і підключення пристроїв до створеної
мережі Wifi Xiaomi _ xxxx.

* Якщо ви підключили роутер до комп’ютера за
допомогою мережевого кабелю, пропустіть цей
етап
* Хххх - це останні 4 MAC-адреси роутера, які
можна перевірити на нижній частині роутера

Smart Home
Керуйте Mi роутером, використовуючи встановлене додаток MIUI системи «Mi Smart Home
АРР»
WIFI ускорение в один клик
Нажмите на кнопку «ускорение»
и роутер автоматически выберет
оптимальный канал для увеличения
скорости сети.
Управление экраном блокировки в один
клик
Поддержка системы MIUI, управление экраном блокировки, взаимодействие с другими Smart устройствами в доме.

Ознакомлення

4 зовнішні антени, більш широке покриття сигналу
Використання потужної антени
Франкліна, підтримка функції
прохідності сигналу крізь стіни

Двох діапазонна АС мережа,
швидкість підвищилась в 3
рази
Підтримка останнього проктоколу 802.11АС, швидкість передачі даних досягає 1167 Mbps
Парування з мобільним додатком, ще більше нових
функцій
Сетевая безопасность, брандмауэр, Wifi шеринг, функция
широкополосного ускорения
Smart операційна система,
безперервне оновлення і
повна безпека

Установка «Smart Home АРР»
Операційна система MI WIFI Smart роутера,
В Mi Store найдите приложение «Mi безперервна оптимізація і оновлення забезпеSmart Home АРР» или отсканируйте чують постійну безпеку роутера.
QR-код и установите приложение на
смартфон.

Опис роз’ємів і кнопок
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Гарантія

роз’єм для живлення для підключення
адаптера живлення до роутеру.
(Увага: рекомендуємо використовувати тільки оригінальні адаптери Xiaomi).

Гарантійні умови
У разі виникнення проблем з роботою пристрою, не
пов’язаними з людським фактором, ви можете скористатися гарантійним технічним обслуговуванням:

Reset
кнопка скидання відновлення
заводських налаштувань.

<7 днів
Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного
обслуговування Xiaomi визначає причину виникнення неполадки. Після пред’явлення квитанції Ви
можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або ремонт.
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Inter WAN порт		
підключення
роутера до зовнішньої мережі
(до оптоволокну/домашньому шлюзу/adsl
модему).

використання або зберігання;
- Пошкодження, що виникли в результаті ремонту
пристрою не уповноваженими сервісними центрами;
- Невідповідність зазначеної моделі, коду пристрою
з даними в гарантійному талоні;
- Знебарвлення або знос пристрою в результаті його
використання.

Про пристрій

Назва: Mi Router 3
Модель: MIR3
Виробник: ООО «Mi Technology,Пекин»
Адреса: Пекін, Beijing Economic and Technological
Development Zone, вул. Haiwu, 58

<15 днів
Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісLAN порт
для підключення пристроїв до ного обслуговування Xiaomi визначає причину виFAQ (Часті питання)
никнення неполадки. Після пред’явлення квитанції,
роутеру по кабелю.
Ви маєте право на безкоштовну заміну товару цієї ж
Чому після успішного підключення кабелю зовмоделі.
(Підключіть роутер до живлення і дочекайтеся,
нішньої мережі і завершення всіх налаштувань
поки загориться синій індикатор. Натисніть і утривиникає помилка доступу до мережі?
<1 рік
муйте кнопку скидання протягом 5 секунд, поки
Протягом 1 року з моменту покупки, в разі виникненіндикатор не змінить колір на жовтий. Скидання
Переконайтеся, чи правильно ви підключили мереня проблем з роботою пристрою, центр сервісного
налаштувань успішно завершено, коли індикатор
жевий кабель, а також перевірте ваш логін і пароль;
обслуговування Xiaomi визначає причину виникзнову загориться синім кольором.)
рекомендуємо відвідати будь-яку веб-сторінку
нення неполадки. Після пред’явлення квитанції, Ви
через мобільний додаток або веб-браузер і за доІндикатор
маєте право на безкоштовний ремонт товару.
помогою функції smart виявлення помилок, знайдіть і владнайте проблему. Це може зайняти кілька
Значення різних кольорів індикатора:
Умови, які не входять до гарантійне обслуговухвилин.
вання
Не горить: у вимкненому стані або при відсутності
Помилка 678: Сервер провайдера не допускає
живлення.
Перелік обставин (включаючи, але не обмежуюіншого входу в систему одного й того ж облікоЖовтий: оновлення системи (мерехтіння індикаточись), при яких гарантійне обслуговування неможвого запису.
ра), запуск системи (постійно горить індикатор).
ливе:
Блакитний: при нормальній роботі пристрою (поСпосіб вирішення проблеми: ще раз вийміть, а
стійно горить індикатор).
- Відсутність гарантійного талона, чеку або термін
потім вставте назад кабель зовнішньої мережі, пеЧервоний: безпечний режим (мерехтіння індикатодії гарантії минув;
резавантажте оптоволокно / домашній шлюз / adsl
ра), збій системи (постійно горить індикатор).
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обмодем, через 10 хвилин заново спробуйте підклю* Якщо на роутері загорівся червоний індикатор,
ставинах: удар блискавки, пожежа або повінь і т.д .;
читися.
перегляньте FAQ (питання, що часто задаються).
- Пошкодження, що виникли в результаті неправильного використання пристрою, порушення правил

Помилка 691: Сервер провайдера видає помилку логіну і паролю або термін дії облікового
запису минув.
Спосіб вирішення проблеми: перевірте правильність вашого імені користувача і пароля. Ви також
можете ввести логін і пароль на сайті оператора,
щоб перевірити інформацію про оплату послуг.
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Чи можлива установка назви Wifi мережі (SSID)
локальною мовою? Чому іноді спотворюється
назва Wifi мережі?
Мі роутер підтримує назви Wifi мережі локальною
мовою, але для його нормального відображення,
необхідно підключити до роутера пристрої (смартфон / pad / комп’ютер), які також підтримують карилічний SSID.
Яка ІР-адреса і пароль web-утиліти?
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Наявність отруйних і шкідливих речовин

ІР-адреса сайту Mi роутера miwifi.com або
192.168.31.1. Пароль утиліти такий же, як і Wifi пароль, встановлений під час запуску пристрою..

Чому після включення роутера спалахує червоний індикатор?

Миготливий червоний колір індикатора вказує на
виникнення помилки системи або проблеми з роботою пристрою, а також свідчить про вхід в безпечний режим. Під час безпечного режиму всі дані, що
зберігаються на роутері, знаходяться під захистом.
Ви можете відновити нормальну роботу пристрою
за допомогою мережевого кабелю або прошивки
комп’ютера або зв’язатися по телефону технічного
обслуговування для вирішення даного питання.
Постійно палаючий червоний індикатор вказує на
збій запуску системи або на проблеми з входом в
безпечний режим.
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