
Wszystkie ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się 
od faktycznego produktu w zależności od modelu i państwa (regionu).

Wzmacniacz sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro

Instrukcja użytkownika

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
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Informacje o produkcie
Wzmacniacz sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro został zaprojektowany 
w celu zwiększenia zasięgu domowej sieci Wi-Fi.

Wskaźnik Stałe światło niebieskie (prawidłowa praca)
Migające światło niebieskie (aktualizacja w toku)
Stałe światło żółte (włączanie)
Migające światło żółte (oczekiwanie na uruchomienie)
Migające światło czerwone (błąd sprzętu)

Przycisk 
resetowania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aby 
przywrócić ustawienia fabryczne.
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Montaż

1 Umieść wzmacniacz sygnału w miejscu, w którym chcesz, aby sygnał 
był silniejszy. Podłącz wzmacniacz sygnału do źródła zasilania 
i poczekaj, aż żółty wskaźnik zacznie migać.

2 Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację Mi Home/Xiaomi Home. 
Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby 
skonfigurować ustawienia i zarządzać urządzeniem.

3 Po skonfigurowaniu ustawień wskaźnik świeci się na niebiesko. 
Możesz przenieść wzmacniacz sygnału w inne miejsce bez 
konieczności ponownej konfiguracji ustawień.



4

Często zadawane pytania
W jaki sposób wzmacniacz sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro zwiększa 
zasięg mojej sieci Wi-Fi?

Wzmacniacz sygnału został zaprojektowany w celu wzmacniania sygnału 
emitowanego przez sieć Wi-Fi. Przed konfiguracją wzmacniacza sygnału 
należy wybrać sieć Wi-Fi i podać do niej hasło. Wzmacniacze sygnału 
działają w podobny sposób jak sztafeta – główny router i wzmacniacz 
sygnału to zawodnicy biegnący w wyścigu, a sygnał Wi-Fi to przekazywana 
między nimi pałeczka. Podłączone urządzenia (np. smartfon lub komputer) 
stanowią linię mety. Zawodnicy przejmują kolejno pałeczkę i dobiegają z nią 
do mety, umożliwiając sieci Wi-Fi dotarcie do większego obszaru. Im więcej 
wzmacniaczy sygnału dodasz do sieci, tym większy będzie jej zasięg.

Jak zarządzać wzmacniaczem sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro?

Jeżeli używasz wzmacniacza sygnału wraz z routerem Mi Wi-Fi, możesz 
zarządzać ustawieniami w aplikacji Mi Wi-Fi. W przypadku innego routera 
możesz pobrać aplikację Mi Home i w niej zmieniać ustawienia sieci.

Co należy zrobić, jeżeli prędkość łącza internetowego spadnie po 
podłączeniu wzmacniacza sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro?

Spadek prędkości łącza internetowego po podłączeniu wzmacniacza 
sygnału może oznaczać zakłócenia sieci. Otwórz aplikację Mi Wi-Fi lub Mi 
Home i sprawdź status wzmacniacza sygnału. Jeżeli aplikacja pokazuje, 
że sygnał jest słaby, przenieś wzmacniacz sygnału bliżej routera i spróbuj 
ponownie.
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Co należy zrobić, jeżeli wzmacniacz sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro 
przestanie działać?

Otwórz aplikację Mi Wi-Fi lub Mi Home i sprawdź status wzmacniacza 
sygnału, a następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1 Jeżeli sygnał jest słaby, przenieś wzmacniacz sygnału w inne 
miejsce, w którym nie ma dużych przeszkód między wzmacniaczem 
a routerem.

2 Jeżeli wzmacniacz sygnału jest w trybie offline, sprawdź, czy router 
emituje sygnał Wi-Fi. Jeżeli router działa prawidłowo, uruchom 
ponownie wzmacniacz sygnału i spróbuj ponownie.

3 Sprawdź, czy router nie zablokował wzmacniacza sygnału.

4 Jeżeli problem nadal występuje, przytrzymaj przycisk resetowania 
przez co najmniej 5 sekund, aż wskaźnik zaświeci się na żółto. 
Skonfiguruj ustawienia i spróbuj ponownie.

W jaki sposób należy skonfigurować ustawienia, jeżeli chcę podłączyć 
wzmacniacz sygnału do nowej sieci Wi-Fi?

Zresetuj wzmacniacz sygnału do ustawień fabrycznych i ponownie 
skonfiguruj ustawienia.
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Certyfikaty:

Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu R03 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.
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Produkt może być używany 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)

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

Maksymalna temperatura robocza: 40°C
Częstotliwość robocza (maksymalna moc transmitowana):  
2400 MHz–2483,5 MHz (20 dBm)
Ostrzeżenie o narażeniu na działanie fal radiowych (RF): Zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na działanie fal 
radiowych (CE RF) urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane 
z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między produktem a ciałem 
człowieka.
Należy używać tylko zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi/instrukcji 
użytkownika.
Napięcie wejściowe: 100–240 Vac 50/60 Hz 0,35 A
Wyprodukowano przez: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Nazwa: Wzmacniacz sygnału Mi Wi-Fi Range Extender Pro
Model: R03
Wyprodukowano przez: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adres: No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian 
District, Beijing

Importer i dystrybutor:
Ingram Micro sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 46
02-255 Warszawa
https://pl.ingrammicro.eu


