
 

Instrukcja obsługi do  

Mi Router 4A Gigabit Edition 

Instrukcja podłączenia 

Krok 1. Podłączenie kabli 

 

Włącz router, a następnie podłącz port 

internetowy (WAN) do modemu 

DSL/Cable/satelitarnego 

* Jeśli sieć internetowa jest połączona przy ścianie 

za pomocą kabla Ethernet, podłącz kabel Ethernet 

bezpośrednio do portu internetowego (WAN) w 

routerze. 

 

 

Krok 2. Konfiguracja połączenia sieciowego 

1. Połącz się z siecią Wi-Fi za pomocą telefonu lub 

komputera (bez hasła). Nazwa Wi-Fi znajduje się 

na etykiecie w podstawie routera. 

*Poczekaj, aż wskaźnik LED systemu zaświeci się 

na niebiesko. Wyszukaj sieć Wi-Fi i połącz się. 

2. W tym momencie zostaniesz automatycznie 

przekierowany na stronę docelową w celu 

połączenia z Internetem (jeśli nie jesteś, otwórz 

przeglądarkę, która jest dostarczana wraz z 

systemem i wpisz "miwifi.com" lub 

"192.168.31.1"). 

3. Wprowadź nazwę konta i hasło podane przez 

dostawcę usług szerokopasmowych, a następnie 

kliknij przycisk Next (istnieją różne sposoby 

łączenia się z Internetem, więc ten krok może 

zostać pominięty). 

* Jeśli zapomniałeś nazwy konta 

szerokopasmowego lub hasła, możesz je uzyskać 

kontaktując się z dostawcą usług 

szerokopasmowych. 

4. Ustaw nowe hasło Wi-Fi i hasło administratora. 

Możesz również użyć hasła Wi-Fi jako hasła 

administratora. 

* Proszę poczekać, aż wskaźnik zaświeci się na 

niebiesko i przestaje migać, a następnie podłącz 

się ponownie do sieci Wi-Fi. 

 

Zarządzanie MI WiFi 
Strona zarządzania stroną internetową miwifi.com 

obsługuje podstawowe funkcje internetowe. 

Skanuj kod QR, pobierz aplikację Mi WiFi i 

zarządzaj routerem w dowolnym miejscu i czasie. 

 

Maksymalna temperatura pracy: 40°C 

Pasmo częstotliwości: 2.4G：2412~2472MHZ, 5G 

band：5150~5250MHZ 

Maksymalna moc w zakresie częstotliwości 

radiowych: 20dBm 

Moc wyjściowa zasilacza: 12V 1A 

Ostrzeżenie przed narażeniem na częstotliwości 

radiowe: Aby spełnić wymagania CE dotyczące 

narażenia na częstotliwości radiowe, urządzenie 

musi być zainstalowane i obsługiwane 20 cm (8 

cali) lub więcej pomiędzy produktem a całym 

ciałem osoby. 
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