
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 

Wszystkie ilustracje przedstawione w instrukcji mają wyłącznie charakter 
poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego produktu ze względu model 
i region.



Informacje o produkcie
Wzmacniacz sygnału Mi WiFi Range Extender AC1200 został stworzony 
z myślą o zwiększeniu zasięgu Twojej domowej sieci Wi-Fi.



 Wskaźnik sygnału Ciągłe niebieskie światło: Wzmacniacz 
sygnału Wi-Fi jest podłączony do istniejącej 
sieci i odbiera silny sygnał.

Ciągłe pomarańczowe światło: Wzmacniacz 
sygnału Wi-Fi odbiera słaby sygnał. Zalecane 
jest umieszczenie wzmacniacza sygnału bliżej 
routera.

Ciągłe czerwone światło: Wzmacniacz sygnału 
Wi-Fi nie jest podłączony do sieci. Spróbuj 
umieścić go w zasięgu Twojego routera.

Czerwone światło migające: Wzmacniacz 
sygnału Wi-Fi jest gotowy do inicjalizacji.

Nieaktywny: Wzmacniacz sygnału Wi-Fi nie jest 
gotowy do połączenia.

Wskaźnik systemu Ciągłe niebieskie światło: System działa 
prawidłowo. 

Niebieskie światło migające: WPS przetwarza 
dane. 

Ciągłe pomarańczowe światło: System jest 
w trakcie uruchamiania. 

Pomarańczowe światło migające: Trwa 
aktualizacja systemu.

Nieaktywny: Brak zasilania.

Przycisk WPS Naciśnij, aby uruchomić Kreator WPS.

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



Instalacja

Krok 1: Zasilanie
Podłącz wzmacniacz sygnału Wi-Fi do gniazdka elektrycznego 
znajdującego się w pobliżu Twojego routera. Poczekaj, aż wskaźnik 
„Signal” [Sygnał] zacznie migać na czerwono.

Krok 2: Konfiguracja
Metoda 1: Konfiguracja za pomocą aplikacji (Zalecana)

Pobierz aplikację Mi Home/Xiaomi Home i postępuj zgodnie 
z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby skonfigurować 
urządzenie.

Metoda 2: Konfiguracja za pomocą przycisku WPS

Naciśnij przycisk WPS na routerze, jeśli jest on w niego wyposażony.

W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na wzmacniaczu sygnału Wi-Fi. 
Wskaźnik „Signal” [Sygnał] powinien zmienić kolor na niebieski 
po pomyślnym nawiązaniu połączenia.

Domyślna nazwa i hasło sieci Wi-Fi wzmacniacza sygnału 
po konfiguracji

 Wi-Fi 2,4G: Nazwa sieci Wi-Fi routera z końcówką „_Plus”
 Wi-Fi 5G: Nazwa sieci Wi-Fi routera z końcówką „_Plus_5G”
 Hasło: Identyczne z hasłem sieci Wi-Fi z router



Krok 3: Zmień położenie wzmacniacza 
sygnału Wi-Fi
Podłącz swój wzmacniacz sygnału Wi-Fi w miejscu pomiędzy routerem 
a martwą strefą zasięgu sieci Wi-Fi. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału, 
spróbuj znaleźć lokalizację, w której wskaźnik „Signal” [Sygnał] będzie 
świecił na niebiesko. Jeśli wskaźnik nie świeci na niebiesko, przenieś 
wzmacniacz sygnału bliżej routera.

FAQ — najczęściej zadawane pytania
Pyt. 1. Co należy zrobić, jeśli aplikacja Mi Home/Xiaomi Home nie 
znajduje mojego urządzenia podczas konfiguracji?

Możesz ręcznie znaleźć wzmacniacz sygnału Wi-Fi Mi WiFi Range 
Extender AC1200 na liście urządzeń w aplikacji i dodać go zgodnie 
z wyświetlanymi instrukcjami.

Pyt. 2. Co mam zrobić, jeśli wzmacniacz sygnału Wi-Fi Mi WiFi Range 
Extender AC1200 przestanie działać?

Jeśli sygnał jest słaby, przenieś wzmacniacz sygnału Wi-Fi w inne 
miejsce, w którym nie występują duże przeszkody pomiędzy 
wzmacniaczem a routerem.

Niebieskie światło: 
Odpowiednia lokalizacja
Pomarańczowe/czerwone 
światło: Przenieś wzmacniacz 
bliżej routera



Jeśli wzmacniacz sygnału Wi-Fi jest w trybie offline, sprawdź, czy router 
nadaje sygnał Wi-Fi. Jeśli router działa normalnie, uruchom ponownie 
wzmacniacz sygnału Wi-Fi i spróbuj ponownie.

Sprawdź, czy wzmacniacz sygnału Wi-Fi nie został zablokowany przez 
filtr czarnej listy routera.

Jeśli problem nadal występuje, przytrzymaj przycisk Reset przez 
co najmniej 5 sekund, aż wskaźnik zacznie świecić ciągłym 
pomarańczowym światłem. Skonfiguruj ponownie ustawienia i spróbuj 
ponownie.

Pyt. 3. Jak skonfigurować wzmacniacz sygnału, jeśli chcę podłączyć 
go do nowej sieci Wi-Fi?

Przywróć ustawienia fabryczne wzmacniacza sygnału Wi-Fi 
i skonfiguruj ponownie ustawienia.

Specyfikacja techniczna:

Nazwa: Mi Wi-Fi Range Extender AC1200
Model: RA75
Zakres temperatury roboczej: 0–40 °C
Zasilanie: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,3 A
Częstotliwość robocza: 2400–2483,5 MHz (≤20 dBm); 5150–5250 MHz
(≤23 dBm); 5250–5350 MHz (≤20 dBm); 5470–5725 MHz (≤27 dBm)
Tabliczka znamionowa zawierająca podstawowe informacje o produkcie 
znajduje się z tyłu obudowy urządzenia.



Certyfikaty:

Niniejszym Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, 
że urządzenie radiowe typu RA75 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.

Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub 
podwójnie izolowanym.
Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga 
zabezpieczenia w postaci połączenia z uziemieniem elektrycznym.



Uwaga:

Aby spełnić wymagania oznaczenia CE w zakresie narażenia na działanie fal 
radiowych, urządzenie musi być zainstalowane i obsługiwane w taki sposób, 
aby między produktem a ludzkim ciałem odległość wyniosła co najmniej 
20 cm. 

Wtyczka zasilania sieciowego jest używana jako rozłącznik zasilania. 
Urządzenia elektryczne powinny być zainstalowane w pobliżu gniazda 
sieciowego i być łatwo dostępne.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń 
w zakresie częstotliwości 5150–5350 MHz w następujących krajach:

Wyprodukowane przez: Xiaomi Communications Co., Ltd.
No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, 
Pekin, China

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


