MI Wi Fi роутер НАНО

Швидке налаштування
Ми дякуємо вам за вибір Mi Router Nano (далі просто іменований Mi Router)
Для початку нового Smart життя, необхідно зробити всього 3
кроки:
Підключення живлення і кабелю
Підключіть адаптер, а 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.

Підключення до Wifi мережі
Використовуйте смартфон або комп’ютер для пошуку і підключення до створеної нової мережі Wifi Xiaomi _ xxxx.
* Пропустіть цей етап, у випадку підключення роутера до комп’ютера по
мережевому кабелю
* хххх останні 4 MAC-адреси роутера,
перевірити підтвердження можна в нижній частині роутера.
Відкрийте веб-браузер або мобільний додаток
Для успішної авторизації Mi Wifi роутера, відвідайте miwifi.com
або вкажіть ІР-адреса модему 192.168.31.1, для скачування
програми роутера, ви також можете відсканувати QR-код.

Живлення
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WAN порт

Ознакомлення

Опис роз’ємів та кнопок

Ультра маленький роутер з потужним сигналом
Зовнішні PBC антени, підтримка функції «крізь
стіни», потужний сигнал
2.4G Бездротова мережа, стабільний сигнал
Підтримка протоколу 802.11b / g / n, підтримка
майже всіх пристроїв з функцією бездротової
мережі, максимальна швидкість до 300Mbps.
Multi-Tool, зручне використання, веселі розваги
Широкосмугове прискорення, TGP прискорення
ігор, прискорення гри Jian Wang 3, захист від
шкідливих сайтів
Smart система, постійне оновлення
Наявність в роутері MiWifi Smart системи,
постійне оновлення та оптимізація системи, ще
більша безпека роутера.

Опис індикатора
Тьмяний колір: у вимкненому стані або при відсутності
живлення.
Жовтий: при включенні / виключенні.
Блакитний: при нормальній роботі пристрою

роз’єм живлення

підключення живлення

кнопка скидання

для скиданя налаштувань

підключення до зовнішньої мережі
для підключення пристроїв до
роутера
Не рекомендується використовувати сторонні адаптери
живлення.
При нормальному експлуатаційному стані натиснути і утримувати кнопку скидання налаштувань протягом 5 секунд. Отвір скидання налаштувань знаходиться з лівого боку роутера
біля указательной стрілочки.
WAN порт
LAN порт

Червоний: в разі виникнення проблем з роботою пристрою (дивіться пункт «Найбільш часті питання»)

Найбільш часті питання
Чому після успішного підключення кабелю зовнішньої
мережі і завершення всіх налаштувань, виникає помилка
доступу до мережі?
Перш за все, перевірте, чи правильно ви підключили мережевий кабель, а також перевірте ваш логін і пароль; рекомендуємо відвідати будь-яку веб-сторінку, через мобільний додаток
або веб-браузер, і за допомогою функції smart виявлення
помилок, знайти і залагодити виниклу проблему. Може пройти
кілька хвилин.

або відновити його, або ж зв’язатися по телефону технічного
обслуговування для вирішення даного питання.

Підключення Mi Smart будинку
Швидке управління роутером через Wi Smart будинок АРР.
Прискорення мережі в один клік.
Виберіть «Прискорення мережі» та роутер автоматично вибере
найбільш швидкий і стабільний сигнал, забезпечуючи вас кращою швидкістю інтернет мережі.

Помилка 678: Сервер оператора не приймає один і той же
логін.

Управління екраном блокування.

Спосіб вирішення проблеми: ще раз витягніть і вставте назад
кабель зовнішньої мережі, перезавантажте оптоволокно / домашній шлюз / adsl модем, через 10 хвилин заново спробуйте
підключитися.

Підтримка системи MIUI, управління екраном блокування, а також контроль і управління багатьма пристроями Smart будинку
Викачування Mi Smart будинок АРР.
У АРР Store знайдіть і скачайте додаток «Mi Smart дім», або ж
зісканують нижче зображений QR-код.

Помилка 691: Сервер оператора видає помилку логіна пароля або закінчення строку дії облікового запису.
Спосіб вирішення проблеми: перевірте, чи правильно вказано
ім’я користувача та пароль, або введіть логін і пароль на сайті
оператора, щоб перевірити інформацію про оплату послуг.
Чи можливе встановлення назви Wifi мережі (SSID) китайською? Чому іноді спотворюється назва Wifi мережі?
Мі роутер підтримує китайські назви Wifi мережі, але для
нормального зображення назви мережі, необхідно підключати
до роутера пристрої (смартфон / pad / комп’ютер), які також
підтримують китайський SSID.
Чому після включення роутера, спалахує червоний індикатор?
Червоний колір індикатора вказує на виникнення помилки системи або на наявність проблем з роботою пристрою і свідчить
про вхід в безпечний режим. Під час безпечного режиму, всі
дані, що зберігаються на роутері, перебувати під захистом. Ви
можете відновити нормальну роботу пристрою через USB прошивку або зв’язатися по телефону технічного обслуговування
для вирішення даного питання.
При постійному загорянні червоного індикатора, дані, що
зберігаються на роутері, не втрачаються, проте, виникають
проблеми включення і роботи оперативної пам’яті / плати. Для
вирішення даного питання ви можете віддати роутер на ремонт

Гарантія

Умови гарантійного ремонту
Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:
- Відсутність гарантійного талона, квитанції або термін дії гарантії
закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставин таких, як:
удар блискавки, пожежа або повінь;
- Пошкодження, що виникли в наслідок використання пристрою не за
призначенням, неправильний відходом або неправильним технічним
обслуговування;
- Неполадки, що виникли в наслідок технічного обслуговування в
сервісних центрах інший торгової марки;
- Номер моделі, зазначений у гарантійному сертифікаті, і номер на
пристрої не збігаються;
- Знебарвлення або знос в слідстві експлуатації пристрою;
- Користування неправомірними інтернет ресурсами.
Якщо ви зіткнулися з вищезазначеними обставинами, ви самостійно
повинні знайти рішення проблеми або скористатися платними послугами в сервісному центрі.
Термін гарантії Mi Роутера - 1 рік
З того моменту, як вам поставили печатку, гарантійне свідоцтво
набирає чинності.
Скоригована гарантійне свідоцтво розглядається як недійсна.

Наявність токсичних і шкідливих речовин

У разі виникнення проблем з роботою пристрою, не пов’язаних
з людським фактором, ви можете скористатися гарантійним
технічним обслуговуванням:
У плині 7 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем
з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування Xiaomi
визначає причину проблеми, після пред’явлення квитанції, Ви
можете вибрати безкоштовну заміну товару, повернення або
ремонт.
У перебігу 15 днів з моменту покупки, у разі виникнення проблем з роботою пристрою, центр сервісного обслуговування
Xiaomi визначає причину проблеми, після пред’явлення квитанції, Ви маєте право на безкоштовну заміну товару цієї ж моделі.
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0: токсичні і шкідливі речовини у всіх комплектуючих даного
пристрою міститися в кількості нижче граничного значення
згідно SJ / T11363-2006 «Вимоги обмеження наявність отруйних і шкідливих речовин у товарах».
X: означає наявність токсичних і шкідливих речовин щонайменше в одному з в комплектуючих даного пристрою в кількості, що перевищує граничне значення, згідно SJ / T113632006 «Вимоги обмеження наявність отруйних і шкідливих
речовин у товарах».

