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Bevezetés 
Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott! 
 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket 
könnyen és egyszerűen tudja használni. 
 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 

Kezdeti lépések 
 
Biztonsági figyelmeztetések 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és 
balesetveszély kockázatát.  
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket esőben vagy víz közelében.  
 

 A WiFi Amplifier / Repeater kizárólag WLAN jelismétlőként használható. A WiFi Amplifier / 
Repeater csak magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi felhasználásra nem alkalmas. 

 A WiFi Amplifier / Repeater csak a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más 
használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést 
okozhat. 

 A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal 
felelősséget. 

 A WiFi Amplifier / Repeater használt USB aljzatnak mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy 
zavar esetén gyorsan leválasztható legyen. 

 Ha a WiFi Amplifier / Repeater megsérült, akkor azt ne használja tovább. 
 Gondoskodjon megfelelő szellőzésről és ne takarja le a WiFi Amplifier / Repeater a túlmelegedés 

megelőzésére. 
 Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon szakműhelyhez. 

Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmúan végzett javítás, szakszerűtlen 
csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén. 

 A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti 
készülékadatoknak. A termékben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, 
amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez. 

 Ne merítse a WiFi Amplifier / Repeatert vízbe vagy más folyadékba. 
 Ne fogja meg nedves kézzel a készüléket. 
 A készüléket tartsa távol a nyílt lángtól és a forró felületektől. 
 Ha a készülék füstöl, égett szaga van vagy szokatlan zajt ad, azonnal húzza ki a hálózati 

csatlakozódugót, és a terméket ne vegye újra használatba.  
 Tartsa távol gyermekektől a készüléket. 
 Amennyiben nem használja a WLAN jelismétlőt, tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, kapcsolja ki és 

húzza ki az USB aljzatból. 
 Ha a WLAN jelismétlő műanyag- vagy fémrészein repedés, törés, deformáció látható, akkor azt ne 

használja tovább. 
 Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózati adapterből / USB portból. 
 Amennyiben adapterrel használja, húzza ki a fali aljzatból, amikor hosszabb ideig nem használja a 

készüléket. 
 
A készülék tisztítása  

 A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. Az ujjlenyomatok és egyéb 
szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító 
kendő. 
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Jellemzők 
Anyaga:   ABS műanyag 
Szín:    Fehér 
Csatlakozási felület: USB 2.0 
Átviteli sebesség:  300 Mbps 
Antenna:   Beépített, kettős antenna 
WiFi frekvencia:  2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n 
Táp:    5V/1A (töltő nem tartozék) 
Chip típusa:   Ralink 
Méret:    120 x 90 x 30 mm 
Tömeg:   30 g. 
 

A doboz tartalma 
 Xiaomi Mi WiFi Amplifier 
 USB kupak 
 Használati útmutató 

 

Kezelőszervek 

  
 

1. LED visszajelző 
2. RESET gomb 
3. USB csatlakozó  

 

LED visszajelzés 
 

Kikapcsolva Nincs áram alatt a készülék. 
Sárga Telepíthető üzemmód (villogó). 
Kék Üzemben és csatlakoztatva (stabil). 
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Univerzális csatlakoztatási lehetőségek 
 USB hálózati töltő (5V/1A) 
 USB-s elosztó 
 Powerbank / hordozható USB-s akku (5V/1A) 

 

Üzembe helyezés Meglévő Xiaomi router esetén 
 
Amennyiben Ön már rendelkezik Xiaomi Mi WiFi routerrel, egyszerűen telepítheti a Xiaomi Mi WiFI 
Amplifier 2-őt az alábbi lépésekben. 
 

 Csatlakoztassa a WiFi erősítőt a router USB portjára 
Győződjön meg róla, hogy az ábrának megfelelően a router 
USB csatlakozójába helyezze a WiFi erősítőt. 
 
Megjegyzés: 
A routeren beállított és működő, szélessávú internetkapcsolat 
szükséges. 
 
  

 Ellenőrizze a LED-eket 
A csatlakoztatás után az USB-s eszköz sárgán villog, majd a 
LED stabil kékre vált. 
 
Megjegyzés: 
A kék LED mutatja, hogy a router beállításai alapján az USB-
s erősítő automatikusan konfigurálva lett. 

 

  

 Távolítsa el az USB repeatert, majd csatlakoztassa 
Csatlakoztatás után, amennyiben a Xiaomi Mi WiFi router is 
üzemben van, az USB-s MI WiFi repeater megnöveli a 
hatótávolságot. A WiFI listában az eredeti hálózat neve 
szerepel majd _plus utótaggal, a jelszó ugyanaz, mint az 
eredeti hálózaté. 
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Üzembe helyezés egyéb gyártmányú WiFI router esetén 
 

 Csatlakoztassa az erősítőt USB tápforrásra 
Győződjön meg róla, hogy az ábrának megfelelően a hálózati 
adapter és a WiFi repeater is helyesen csatlakoztatva van. 
 
Megjegyzés: 
Ügyeljen rá, hogy az USB aljzat jó minőségű táp legyen és 
5V/1A kimenettel rendelkezzen. 
Nem minden WiFI router támogatott.  
  

 Töltse le a Mi Home alkalmazást 
Töltse le a megfelelő alkalmazást az okostelefonjára a 
beállításokhoz. 
A LED sárgán villog. 
Nyissa meg a Mi Home alkalmazást, és adjon hozzá egy 
eszközt. Az alkalmazás automatikusan észleli az eszközt, 
amennyiben nem észleli, a manuális hozzáadást válassza 
(+). 
 

 
 

  

 Csatlakoztassa a Mi WiFi repeatert 
Adja meg a WiFi routere hálózati nevét és jelszavát. 
A WiFI listában az eredeti hálózat neve szerepel majd _plus 
utótaggal, a jelszó ugyanaz, mint az eredeti hálózaté. 
 

Alkalmazás letöltés 
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MI Home alkalmazás 
 

 
 
 

 Hozzon létre egy MI Accountot (ingyenes) 
A MI Home alkalmazás használatához létre kell hoznia egy 
ingyenes MI Fiókot. 
 
Megjegyzés: 
Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Előfordulhat, 
hogy a regisztrációt emailben meg kell erősíteni. 

  

 Adja hozzá a Mi WiFI Amplifier 2-őt 
Koppintson az ADD DEVICE (+) gombra. A csatlakoztatott 
(sárgán villogó LED-es) Mi WiFi Amplifier megjelenik a közeli 
eszközök (DEVICES NEARBY) listában.  
Koppintson az eszközre a csatlakoztatáshoz.  
Adja meg a WiFi routere hálózati nevét és jelszavát a fentiek 
szerint. 
 
Megjegyzés: 
Gondoskodjon róla, hogy a mobiltelefon a Mi WiFi Amplifier 
és a router közel legyenek egymáshoz a művelet során. 
 
  

 Várjon a kapcsolat felépítéséig 
A folyamatjelző mutatja a kommunikáció felépülésének 
készültségi szintjét. A művelet sikeresen befejeződik, majd 
rögtön hozzárendelheti az eszközt egy helyiséghez (pl. 
hálószoba, konyha, nappali, fürdőszoba, iroda, stb.) 
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Védjegyek 

 A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi 
 CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye. 
 Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona. 
 Az Android™ a Google., Inc bejegyzett védjegye. 

 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval 
kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak 
szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2017 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 
Importőr: 
WayteQ Europe Kft. 
1097 Budapest, Gubacsi út 6. 
Tel: +3612173632 
Fax: +3612173619 
Web: www.wayteq.eu  
Email: info@wayteq.eu 


