
Xiaomi Mi Wifi Repeater 2
Slovenský manuál

Bezpečnostné informácie.
Použité elektronické výrobky, batérie a obalové 
materiály odneste vždy na zberné miesta, ktoré sú 
na to určené. Týmto spôsobom prispejete k 
obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a 
pomôžete recyklovať materiály zdrojov. Všetky 
materiály, z ktorých je prístroj vyrobený, možno 
obnoviť formou materiálov a energií. Batérie 
obsahujú nebezpečné látky, ktoré by sa nemali 
dostať na štandardnú skládku.
Pred spustením zariadenia venujte pozornosť 
všetkým bezpečnostným a prevádzkovým 
pokynom, uvedeným v tomto návode.

Symbol prečiarknutého kontajnera.
Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku,
batérii, v dokumentácii alebo na obale upozorňuje, 
že všetky elektrické a elektronické výrobky a 
batérie musia byť po skončení ich životnosti 
odnesené na osobitnú skládku. 
Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného 
komunálneho odpadu. 
Odovzdajte ich k recyklácii. 

Obmedzenie používania
-Mi WiFi Repeater 2 používajte len vo vnútorných 
priestoroch 



- Mi WiFi Repeater 2 používajte a skladujte len v 
miestnostiach s izbovou teplotou
- Všetky súčasti utierajte len suchou alebo mierne 
navlhčenou handričkou
- Mi WiFi Repeater 2 nevystavujte prašnému alebo 
vlhkému prostrediu.Zabráňte, aby sa prístroj dostal 
do kontaktu s tekutinou.
- Prístroj je určený pre bežné domáce použitie, nie 
pre komerčné použitie. 

Inštalácia 
1) Mi WiFi Repeater 2 (ďalej prístroj) vyberte z 
ochranného obalu
2) Stiahnite si do svojho telefónu aplikáciu Mi Home
(iOS / Android) a prihláste sa do nej. Odporúčame 
ponechať východiskové lokalitu Mainland, pri 
zvolení lokality Europe nemusia byť dostupné 
všetky zariadenia v zozname.
3) Zložte krytku USB konektora z prístroja a pripojte
ho k elektrickej sieti (môžete využiť buď nabíjačku 
od svojho telefónu, POWERBANK, predlžovačku s 
vstavaným USB portom, USB port na počítači, 
alebo skrátka akýkoľvek adaptér s USB portom o 
min. výstupnej hodnote 5V / 1A
4) Počkajte, až začne LED dióda na prístroji 
oranžovo blikať
5) Spustite program Mi Home a vpravo hore klikni 
na ikonu "+" pre pridanie nového zariadenie
6) Vyberte zo zoznamu "Mi WiFi Repeater 2"



7) Potvrďte, že skutočne oranžová LED dióda bliká 
a a zvoľte "Next"
8) Zvoľte zo zoznamu WiFi sieť, ktorú chcete 
"zosilniť", resp. ku ktorej si prajete prístroj pripojiť a 
zadajte jej heslo. Zvoľte "Next".
9) Teraz bežte do nastavenia WiFi vo vašom 
telefóne a pripojte sa k sieti s názvom 
"xiaomirepeater- v2-xxx ". Po úspešnom pripojení 
sa vráťte späť do aplikácie Mi Home
10) Počkajte, až sa prístroj k sieti pripojí. To bude 
indikované aj tým, že dióda na prístroji začne 
modro svietiť. Pokiaľ dôjde pri pripájaní k chybe, 
skúste prístroj resetovať dlhým stlačením 
resetovacieho tlačidla na prístroji (napríklad 
špáradlom, min. 15s) a celý proces opakujte
11) Vyberte, kde sa prístroj nachádza. Je to len pre 
vašu informáciu, aby ste dokázali jednotlivé 
prístroje identifikovať, pokiaľ ich budete mať viac. 
Stlačením "skip" môžete tento krok preskočiť.
12) Pomenujte si prístroj podľa vašich preferencií 
13) Prístroj môžete takisto zdieľať aj s ďalším 
Xiaomi účtom, ktoré ho môžu neskôr spravovať
14) Hotovo. Po prvotnej konfigurácii sa nová WiFi 
sieť volá rovnako, ako vaše predvolené domácu 
sieť, akurát má v názve ešte prívlastok "_plus".



Možnosti využitia
Mi WiFi Repeater 2 slúži na to, že Vám zosilní 
signál vašej domácej WiFi siete. To možno vykonať 
dvoma spôsobmi. Buď predvolený spôsob, kedy sa 
v miestnosti so slabým signálom východzieho
pripojenia budete pripájať na sieť s prídomkom 
"_plus" a využívať tak plne internet z Mi WiFi
Repeateru 2. Druhým spôsobom je tzv. Wi-Fi 
roaming, ktorý možno aktivovať na hlavnej strane
aplikácie Mi Home v nastavení Mi Wifi repeater. Po 
jeho aktivácii dôjde k zlúčeniu oboch
WiFi sietí a vy sa so svojimi počítačmi a mobily 
budete pripájať stále na jednu a tú istú WiFi
sieť s jedným názvom, ako v minulosti. Mi WiFi 
Repeater 2 slúži ako zosilňovač signálu a
ak už pôvodné WiFi router / modem nebude so 
svojím signálom stačiť, zastúpi ho práve Mi
WiFi Repeater 2.

Umiestnenie Mi WiFi repeater 2
Z princípu je nutné, aby Mi WiFi Repeater 2 mal 
dostatočne silný signál z pôvodného WiFi
routeru / modemu, inak by reprodukoval len pomalé
a nestabilné pripojenie. Ak teda máte



WiFi modem v jednej miestnosti a signál 
potrebujete zosilniť v inej miestnosti, ktoré je napr.
prepojená dlhšou chodbou, Mi WiFi Repeater 2 
umiestnite do chodby, aby bol zhruba uprostred
medzi umiestnením pôvodného WiFi routeru / 
modemu a cieľovou miestnosťou na pokrytie 
signálu.


