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Bezpečnostní informace
Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která
jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a
podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj
vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se
neměly dostat na standardní skládku. Vysloužilý elektrospotřebič nám můžete přinést
k ekologické likvidaci i do naší prodejny (www.xiaomi-store.cz). Sběr a likvidaci
elektroodpadu pro nás zajišťuje REMA Systém, a.s.
Obecné bezpečnostní pokyny
- Před spuštěním robota věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním
pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu Xiaomi-Store.cz
Symbol přeškrtnutého kontejneru
Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na
obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po
ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do
netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.
Omezení používání
- Mi WiFi Repeater 2 používejte pouze ve vnitřních prostorách
- Mi WiFi Repeater 2 používejte a skladujte pouze v místnostech s pokojovou teplotou
- Veškeré součásti otírejte jen suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem
- Mi WiFi Repeater 2 nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte, aby se
přístroj dostal do kontaktu s tekutinou
- Přístroj je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

Instalace
1) Mi WiFi Repeater 2 (dále přístroj) vyndejte z ochranného obalu
2) Stáhněte si do svého telefonu aplikaci Mi Home (iOS / Android) a přihlaste se do ní.
Doporučujeme ponechat výchozí lokalitu Mainland, při zvolení lokality Europe
nemusí být dostupná všechna zařízení v seznamu.
3) Sejměte krytku USB konektoru z přístroje a připojte jej k elektrické síti (můžete využít
buď nabíječku od svého telefonu, Powerbanku, prodlužovačku s vestavěným USB
portem, USB port v počítači, nebo zkrátka jakýkoliv adaptér s USB portem o min.
výstupní hodnotě 5V/1A
4) Vyčkejte, až začne LED dioda na přístroji oranžově blikat
5) Spusťte aplikaci Mi Home a vpravo nahoře tapněte na ikonu „+“ pro přidání nového
zařízení
6) Vyberte ze seznamu „Mi WiFi Repeater 2“
7) Potvrďte, že skutečně oranžová LED dioda bliká a a zvolte „Next“
8) Vyberte ze seznamu WiFi síť, kterou chcete „zesílit“, resp. ke které si přejete přístroj
připojit a zadejte její heslo. Zvolte „Next“.
9) Nyní běžte do nastavení WiFi ve vašem telefonu a připojte se k síti s názvem „xiaomirepeater-v2-xxx“. Po úspěšném připojení se vraťte zpět do aplikace Mi Home
10) Vyčkejte, až se přístroj k síti připojí. To bude indikováno i tím, že dioda na přístroji
začne modře svítit. Pokud dojde při připojování k chybě, zkuste přístroj resetovat
dlouhým stiskem resetovacího tlačítka na přístroji (třeba párátkem, min. 15s) a celý
proces opakujte
11) Vyberte, kde se přístroj nachází. Je to pouze pro vaši informaci, abyste dokázali
jednotlivé přístroje identifikovat, pokud jich budete mít více. Stiskem „skip“ můžete
tento krok přeskočit.
12) Pojmenujte si přístroj dle vašich preferencí
13) Přístroj můžete rovněž nasdílet i dalším Xiaomi účtům, které jej mohou později
spravovat
14) Hotovo
Po prvotní konfiguraci se nová WiFi síť jmenuje stejně, jako vaše výchozí domácí síť, akorát
má v názvu ještě přídomek „_plus“.

Možnosti využítí
Mi WiFi Repeater 2 slouží k tomu, že Vám zesílí signál vaší domácí WiFi sítě. To lze provést
dvěma způsoby. Buď výchozí způsob, kdy se v místnosti se slabým signálem výchozího
připojení budete připojovat na síť s přídomkem „_plus“ a využívat tak plně internet z Mi WiFi
Repeateru 2. Druhým způsobem je tzv. Wi-Fi roaming, který lze aktivovat na hlavní straně
aplikace Mi Home v nastavení Mi Wifi Repeateru. Po jeho aktivaci dojde ke sloučení obou
WiFi sítí a vy se se svými počítači a mobily budete připojovat stále na jednu a tu samou WiFi
síť s jedním názvem, jako v minulosti. Mi WiFi Repeater 2 slouží jako zesilovač signálu a
pokud už původní WiFi router/modem nebude se svým signálem stačit, zastoupí jej právě Mi
WiFi Repeater 2.

Umístění Mi WiFi Repeateru 2
Z principu je nutné, aby Mi WiFi Repeater 2 měl dostatečně silný signál z původního WiFi
routeru/modemu, jinak by reprodukoval jen pomalé a nestabilní připojení. Pokud tedy máte
WiFi modem v jedné místnosti a signál potřebujete zesílit v jiné místnosti, které je např.
propojená delší chodbou, Mi WiFi Repeater 2 umístěte do chodby, aby byl zhruba uprostřed
mezi umístěním původního WiFi routeru/modemu a cílovou místností na pokrytí signálu.

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na
info@xiaomi-store.cz
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