
Router 4 A Mi Gigabit Edition 
Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Wszystkie ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie  
i mogą różnić się od rzeczywistego produktu w zależności od modelu i regionu.



Krok 1: Podłączenie kabli

Włącz router, a następnie podłącz port Internetu (WAN) 

do modemu DSL/kablowego/satelitarnego

* Jeśli Twoja sieć internetowa jest podłączona do gniazda w ścianie za pomocą kabla 
Ethernet, podłącz kabel Ethernet bezpośrednio do portu Internetu (WAN) w routerze.

Podłączenie do 
źródła zasilania  

Modem DSL /
kablowy / 
satelitarny 

LAN
Internet

lub



Krok 2: Konfiguracja połączenia sieciowego

Połącz się z Wi-Fi za pomocą telefonu lub komputera 
(hasło nie jest wymagane). Nazwa Wi-Fi znajduje się 
na tabliczce przy podstawie routera.

* Zaczekaj, aż kontrolka systemu  zaświeci się 
na niebiesko. Wyszukaj sieć Wi-Fi i połącz się z nią.

Zostaniesz automatycznie przekierowany do strony 
docelowej połączenia z Internetem (jeśli tak się nie 
stanie, otwórz przeglądarkę swojego systemu i wpisz 
„router.miwifi.com” lub „192.168.31.1”).

* Umowa licencyjna użytkownika końcowego Routera 
Mi jest dostępna pod następującym adresem: 
http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

Wpisz nazwę konta i hasło podane przez Twojego 
dostawcę Internetu, a następnie kliknij „Next” (istnieją 
różne sposoby łączenia się z Internetem, dlatego niniejszy 
krok można pominąć).

* Jeśli zapomniałeś nazwy konta lub hasła, możesz je 
odzyskać kontaktując się z dostawcą Internetu.



Ustaw nowe hasło Wi-Fi i administratora. Możesz również 
użyć hasła Wi-Fi jako hasła administratora.

* Zaczekaj, aż kontrolka zaświeci się na niebiesko 
i przestanie migać, po czym ponownie połącz się 
z Wi-Fi.

Zarządzanie Mi WiFi 

Adres strony służącej do zarządzania Internetem to router.miwifi.com; obsługuje ona 
podstawowe funkcje internetowe.

Zeskanuj kod QR, pobierz aplikację Mi WiFi i zarządzaj swoim routerem w dowolnym 
miejscu i czasie.

QoS

Ochrona przed 
nieuprawnionym dostępem

Optymalizacja Wi-Fi

Więcej funkcji



Najczęściej zadawane pytania

Zakończyłem konfigurację sieci. Dlaczego nie mogę połączyć się z Internetem?
Krok 1: Użyj telefonu, aby wyszukać sieć Wi-Fi ustawioną przez router. Jeśli nie możesz 
jej znaleźć, upewnij się, że router jest podłączony do zasilania i zakończył proces 
uruchamiania.
Krok 2: Połącz swój telefon z siecią Wi-Fi routera, wejdź na stronę „router.miwifi.com” 
i spróbuj naprawić problem na podstawie wyników diagnostyki sieci.

Zapomniałem hasła administratora dla routera. Co powinienem zrobić?
Jeśli nie ustawiłeś konkretnego hasła, Twoje hasło administratora będzie takie samo jak 
hasło Wi-Fi, więc spróbuj się zalogować za jego pomocą. Jeśli to nie rozwiąże problemu, 
zaleca się przywrócenie ustawień fabrycznych routera i ponowną konfigurację sieci.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne routera?
Najpierw upewnij się, że router zakończył proces uruchamiania, następnie przytrzymaj 
przycisk Reset znajdujący się w podstawie routera przez ponad 5 sekund i zwolnij go, 
gdy kontrolka stanu systemu zaświeci się na pomarańczowo. Resetowanie zostanie 
zakończone w momencie, gdy router zakończy ponowne uruchamianie.

Co oznaczają poszczególne kontrolki na routerze?
Na panelu przednim znajdują się dwie kontrolki: stanu sieci (niebieska) i stanu systemu 
(trzy kolory: niebieski, pomarańczowy i fioletowy).

Kontrolka stanu sieci Świeci jedną barwą (niebieską)

Wyłączona Żaden kabel nie jest podłączony do zewnętrznego portu 
Internetu lub istnieje problem z połączeniem.

Włączona Połączenie sieciowe jest prawidłowe.

Miga Wysyłanie lub odbieranie danych.

Kontrolka stanu systemu Świeci trzema barwami (niebieską, pomarańczową 
i fioletową)

Wyłączona Urządzenie jest wyłączone lub niepodłączone do zasilania.

Pomarańczowa Aktualizacja systemu (miga), uruchamianie systemu 
(świeci).

Niebieska Urządzenie działa prawidłowo (świeci).

Fioletowa Tryb awaryjny (miga), błąd systemu (świeci).

Kontrolka stanu systemu Kontrolka stanu sieci



Dane techniczne

Nazwa: Mi Router 4A Gigabit Edition
Model: R4A
Temperatura robocza: 0~40°C
Wejście: 12V, 1A
Częstotliwość robocza:  2400 MHz~2483,5 MHz(≤20dBm),  
  5150 MHz~5250 MHz (≤23dBm)

Certyfikaty:

Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe 
typu R4A jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności 
UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Wszystkie produkty opatrzone symbolem przekreślonego kosza na śmieci 
to sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), 
którego po zużyciu nie należy wyrzucać z innymi odpadami komunalnymi.  
Należy natomiast chronić ludzkie zdrowie i środowisko, zanosząc zużyty 
sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyclingu. Prawidłowe 

postępowanie ze zużytym produktem i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnym 
negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Aby uzyskać więcej informacji 
na temat lokalizacji, a także regulaminu tych punktów zbiórki, należy skontaktować się 
z instalatorem lub lokalnymi władzami. 



Uwaga:

Produkt może być stosowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej (BE/FR/DE/IT/LU/
NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR).
Aby zachować zgodność z wymogami CE dotyczącymi narażenia na promieniowanie 
radiowe, urządzenie musi się znajdować co najmniej 20cm (8cali) od ciała człowieka.
Zasilacz powinien znajdować się niedaleko urządzenia i być łatwo dostępny.  
Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania podanych w instrukcji.
Model Zasilacza: RD1201000-C55-35OGD
Producent: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Wyprodukowano przez:  The Rainbow City of China Resources, 
  NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, 
  Beijing, China 1000851
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