
Kaikki kuvat ovat vain suuntaa antavia, varsinainen

tuote saattaa poiketa kuvauksesta.

Mi Router 4A -käyttöopas.
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Käynnistä reititin, ja yhdistä WAN-portti 
modeemiisi

* Mikäli saat internet-yhteytesi suoraan seinässä olevasta Ethernet-portista ilman erillistä
    modeemia, liitä reititin suoraan tähän porttiin.

Kohta 1: Yhdistä johdot
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DSL/Valokuitu/
Kaapelimodeemi

Yhdistä
virtalähde

tai
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Sinut ohjataan automaattisesti reitittimen
aloitussivulle internet-yhteyden mudostamista
varten. (Jos aloitussivu ei aukea automaattisesti,
avaa laitteesi verkkoselain, ja siirry osoitteeseen
 "router.miwifi.com" tai "192.168.31.1")

Tarvittaessa syötä internet-palveluntarjoajaltasi
saatu käyttäjätunnus ja salasana muodostaaksesi
internet-yhteyden. (Internet-yhteyden muodostus
voi tapahtua monella tavalla, joten tämä vaihe
saatetaan ohittaa)
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* Jos olet unohtanut yhdistämiseen käytettävät 
    tunnukset, voit pyytää niitä internet-palvelun-
    tarjoajaltasi.

* Odota, kunnes reitittimen merkkivalo palaa 
   sinisenä. Etsi Wi-Fi -verkko, ja liity siihen.

Kohta 2: Ota verkko käyttöön

Thank you for using
Mi Router

Start

router.miwifi.com 

Broadband account name 

Password

Next

Set up the router

WLAN

Turn on WLAN

Xiaomi_XXXX

Xiaomi_XXXX_5G
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* Mi Router Loppukäyttäjän lisenssisopimus
on luettavissa osoitteessa:
http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

Yhdistä Wi-Fi -verkkoon matkapuhelimellasi 
tai tietokoneella. Verkon nimi löytyy 
reitittimen pohjassa olevasta tarrasta. 



Aseta nimi ja salasana uudelle Wi-Fi -verkollesi, 
sekä pääkäyttäjän salasana reitittimen 
asetusten hallintaa varten.  
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Network established 
successfully

Same as Wi-Fi 
password 

Admin password

Done

 Set admin password

Wi-Fi name 

Wi-Fi password

Next

Setting Wi-Fi

* Odota kunnes reitittimen järjestelmään merkkivalo

palaa sinisenä eikä enää vilku, ja yhdistä verkkoon 

valitsemallasi nimellä ja salasanalla. 
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Mi WiFi:n hallinta

Skannaa alla oleva QR-koodi ladataksesi Mi WiFi sovelluksen hallitaksesi asetuksiasi 
mistä vain, milloin vain.

Reitittimen hallintasivu on osoitteessa router.miwifi.com.

Quality of Service -asetukset

Wi-Fi optimointi

Luvattoman käytön esto

Lisää ominaisuuksia
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FAQ

WAN-porttiin ei ole yhdistetty verkkokaapelia tai yhteys ei toimi

Yhteys toimii normaalisti

Pois

Päällä

Vilkkuu

Pois

Oranssi

Sininen

Yksivärinen (sininen)

Järjestelmän merkkivalo                                Kolmivärinen (oranssi, sininen, ja purppura)

Laitetta ei ole liitetty virtalähteeseen

Vilkkuu: Järjestelmäpäivitys käynnissä
Palaa: Järjestelmä käynnistyy

Palaa: Laite toimii normaalisti

Tietoa lähetetään tai vastaanotetaan

Verkon tilan merkkivalo 

Verkon tilan
merkkivalo

Järjestelmän
merkkivalo

Olen ottanut verkon käyttöön, mutta minulla ei ole Internet-yhteyttä
Kohta 1: Etsi puhelimellasi reitttimen luoma Wi-Fi -verkko. Jos et löydä verkkoa, varmista, että reititin on liitetty
virtalähteeseen ja käynnistynyt kokonaan.
Kohta 2: Liity puhelimellasi reittimen Wi-Fi -verkkon, mene osoitteeseen “router.miwifi.com", ja yritä ongelman-
raitkaisua verkkodiagnoosin perusteella.

Olen unohtanut pääkäyttäjän salasanan reitittimeen
Jos et ole asettanut erillistä pääkäyttäjän salasanaa, on se sama, kuin Wi-Fi -verkon salasana.
Muussa tapauksessa nollaa reititin takaisin tehdasoletuksiin alla olevien ohjeidenmukaisesti.

Reitittimen asetusten nollaus tehdasoletuksiin 
Varmista että reititin on käynnistynyt, paina sen jälkeen reitittimen takana olevaa reset-painiketta vähintään
viiden sekunnin ajan, ja päästä painike ylös, kun järjestelmän merkkivalo palaa oranssina. Reitittimen 
käynnistyttyä uudelleen ovat tehdasoletukset palautettu onnistuneesti.

Mitä reitittimen eri merkkivalot tarkoittavat? 

Purppura Vilkkuu: Vikasietotila (safe mode)
Palaa: Järjestelmävirhe



Tekniset tiedot:
Nimi: Mi Router 4A

Malli: R4A

Käyttölämpötila: 0~40℃

Virtalähde: 12V, 1A

Toimintataajuus: 2412MHz~2472MHz(≤20dBm), 5150MHz~5250MHz(≤20dBm)，

                                       

Sertifioinnit:

Xiaomi Communications Co., Ltd vakuuttaa radiotaajuuslaitteen R4A olevan EU-direktiivin 

2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudes-

saan osoitteessa:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Kaikki oheisella merkinnällä varustetut laitteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (SER, 

WEEE direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä tule hävittää tavanomaisen 

kotitalousjätteen seassa. Sen sĳaan suojellaksesi ympäristöä ja ihmisterveyttä, tulee 

laitteet toimittaa niille osoitettuihin paikallisten säännösten mukaisiin sähkö- ja 

elektroniikkaromun keräyspisteisiin. Oikeaoppinen kierrätys ja jätteenhävitys auttaa 

ehkäisemään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisterveydelle. Ota 

yhteyttä paikallisiin asiaan liittyviin viranomaisiin saadaksesi lisätietoa jätteenkeräys-

paikoista.
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Huomio:

Valmistaja: Xiaomi Communications Co., Ltd

#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beĳing, China, 100085

v1.0 20-12-16 PW

Tuote soveltuu käytettäväksi kaikissa EU-maissa (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).

CE RF -altistumisvaatimusten täyttymiseksi laite tulee asentaa paikkaan, jossa laite on 

vähintään 20 cm etäisyydellä sen käyttäjistä.

Virtalähde tulee asentaa laitteen läheisyyteen, ja sen tulee olla helposti saatavilla.

Käytä vain mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtalähdettä.
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