מדריך למשתמש Mi Router 3C
תודה בחברת ורכשת את הנתב  Mi Router 3Cשל  - Xiaomiנדרשים רק  3צעדים להפעלת המוצר:
 .1חיבור שנאי המתח החשמלי וכבל התקשורת
יש לוודא שכבל השנאי החשמלי וכבלי התקשורת מחוברים לנתב.
את קצהו השני של כבל התקשורת יש לחבר למודם אופטי  /מודם  / ADSLמתג ,או במידת הצורך
ליצור קשר עם ספק האינטרנט שלך.

 .2חיבור לרשת אלחוטית Wi-Fi
יש להתחבר לרשת אלחוטית בנתב החדש שרכשת )שם הרשת צריך להיות.(Xiaomi_XXXX :
* יש לדלג על שלב זה אם המחשב אם ההתקן מחובר לנתב באמצעות כבל תקשורת.
* " "XXXXמייצגים את  4התווים האחרונים של כתובת ה MAC-של הנתב ,המצוינת על המדבקה
בתחתיתו.

.3יש לפתוח את הדפדפן במחשב או את היישומון Mi Wi-Fi
יש להקליד בדפדפן את הכתובת www.miwifi.com :או את הכתובת  192.168.31.1לקביעת סיסמה.
ניתן גם לסרוק ולהוריד את היישומון בקוד משמאל או להוריד מחנות היישומים את היישומון Mi Wi-Fi
במכשיר הטלפון הנייד.
Android

הכרת הנתב

iOS

 4אנטנות אלגנטיות ,עוצמת אות גבוהה ,כיסוי טוב יותר
אנטנות כיווניות עם יכולת שידור וקליטת אותות דרך קירות
השתמש/י ביישומון  Mi Wi-Fiבכדי לשלוט בנתב שלך
אבטחת הרשת האלחוטית  /בקרת הורים
מערכת ניהול חכמה עם עדכוני קושחה תקופתיים
מערכת הניהול של הנתב מבצעת אופטימיזציה ועדכונים בקביעות לשיפור היציבות והאבטחה.
הכרת השקעים והלחצנים

איתחול
אינטרנט

•• •

שקע שנאי חשמלי

יש להשתמש רק בשנאי החשמלי המצורף לערכה

לחצן איתחול
פורט כבל WAN
פורט כבל LAN

יש ללחוץ על הלחצן על מנת לאתחל את הנתב )לחיצה ארוכה עד להופעת חיווי צהוב בנורת החיווי(
פורט אחד המיועד לחיבור הנתב למודם אופטי  /מודם  / ADSLמתג
זוג פורטים לחיבור  LANלהתקנים חיצוניים

נורת חיווי
להלן תיאור המשמעות של צבעי נורת החיווי:
הנתב כבוי ואינו מחובר לחשמל
כבוי
עדכון קושחה )מהבהב( או איתחול )דולק בקביעות(
צהוב
הנתב פועל ותקין )דולק בקביעות(
כחול
מצב בטוח )מהבהב( או תקלת מערכת )דולק קבוע(
אדום
* יש לקרוא את סעיף תקלות ופתרונות כשנורת החיווי דולקת באדום.
תקלות ופתרונות
 .1הרשת שלי מחוברת .מדוע לא ניתן לגלוש?
יש לבדוק אם הכבל  WANמחובר באופן תקין .יש לוודא שהקלדת כראוי את שם המשתמש והסיסמא שסופקה לך על ידי ספק האינטרנט שלך .יש לבדוק את תקינות
הרשת באמצעות חיבור  ,Wi-Fiאו לנסות לפתוח דף אינטרנט כלשהו ולראות את ההודעה המתקבלת בדפדפן .ייתכן ויופיעו התקלות הבאות:
תקלה  :678ספר האינטרנט אינו מאפשר להתחבר עם אותו חשבון מס' פעמים – יש לנתק את כבל הWAN-ת לכבות את המודם או מפצל הרשתת להמתין  10דקות,
ולנסות שוב.
תקלה  :691הסיסמא שהקלדת אינה תקפה או שהחשבון אינו תקף.
יש לוודא ששם המשתמש והסיסמא שסופקו על ידי ספק האינטרנט נכונים .יש לאמת עם הספק ששם המשתמש והסיסמא תקפים.
 .2מהם שם המשתמש והסיסמא הראשוניים לרשת האלחוטית ) (Wi-Fiלפני הגדרתם?
הרשת האלחוטית הראשונית מוגדרת כפתוחה בשם  Xiaomi_XXXXללא סיסמא.

 .3מהם כתובת הגישה לנתב וסיסמת  ADMINהראשוניים בנתב ?
כתובת הגישה הראשונית בנתב היא  miwifi.comאו  . 192.168.31.1סיסמת ה ADMIN-הראשונית זהה לסיסמת הרשת האלחוטית ) (Wi-Fiשנקבעה במהלך
ההתקנה הראשונה.
 .4מדוע נורת החיווי דולקת באדום כשהנתב דולק ?
אם נורת החיווי מהבהבת באדום ,משמעות הדבר שמערכת  Mi Wi-Fiאינה פועלת ,והנתב פועל במצב בטוח .כל המידע המאוחסן בנתב מוגן במצב בטוח.
אם נורת החיווי דולקת באדום קבוע ,משמעות הדבר היא שמערכת  Mi Wi-Fiאינה פועלת או שהנתב עבר למצב בטוח .יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

מפרט טכני
מימדים 195 X 107 X 25.3 :מ"מ
גובה עם אנטנות פתוחות 178.9 :מ"מ
משקל 241 :גרם
קישוריות אלחוטית2.4GHz Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n protocol support rates up to 300Mbps) :
ערוצים1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 :
פורטים1x 10/100 Auto WAN , 2x 10/100 Auto LAN :
אבטחה אלחוטית :קידוד Password ,Wireless Intrusion detection ,Intelligent Anti-rub network ,Hidden SSID ,Wireless Access control ,WPA-PSK/WPA-PSK2
.Isolation of accessing SSID ,Management background access control ,violent crack detection
טמפרטורת הפעלה0-40°C :
לחות10-90%RH :
צריכת אנרגיה 5 :וואט
הוראות בטיחות לשנאי קיר
• ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והשנאי.
• אין להכניס או להוציא את השנאי מרשת החשמל בידיים רטובות.
• אין לפתוח את המוצר ,במקרה של בעיה כלשהי ,יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
• יש להרחיק את המוצר מנוזלים.
• במקרה של ריח מוזר ,רעשים שמקורם במוצר ,יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
• המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ,אינו מיועד לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
• אין לחתוך ,לשבור ,ולעקם את כבל החשמל.
• אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה ,שכן הדבר עלול לגרום לנזק ,דליקה או התחשמלות.
• יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
אזהרה:
• אין להחליף את כבל החשמל בתחליפים לא מקוריים ,חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.
• בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל.
• מיועד לשימוש פנימי בלבד.

כתב אחריות
שם מלא __________________:כתובת___________________ :
מקום הרכישה ______________ :דגם  _____________:מועד רכישה ___________:
תום תקופת האחריות  _______________ :בהתאם לכתב האחריות.
מספר סידורי _______________:
מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן .לפיכך אנו נותנים אחריות חשמלית למוצר לתקופה של  12חודשים ממועד הרכישה,
בכפוף לתנאים הבאים:
אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה .האחריות לא תחול במקרים הבאים :שימוש בלתי נאות ,שבר מכל סיבה שהיא ,נזק לקוח או תקלה
כתוצאה מחדירת נוזל ,תקלה כתוצאה משינוי מהותי במערכת ההפעלה או בקבצי מערכת ההפעלה של המוצר ,במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת
מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות.
האחריות אינה כוללת :צבע וציפויים )ובכלל זה שריטות וקילופים( ,שברים ,סדקים ,חתכים או קרעים באנטנות או בגוף המוצר ,חלקי פלסטיק או מתכת
של המוצר ,תקלות וליקויים כתוצאה מחדירת נוזל ,חיבור או שימוש בשנאי ו/או מתח חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.
לידיעתך:
 .1אחריות על המוצר הינה ל 12-חודשים ממועד הרכישה.
 .2האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
 .3זמן טיפול במעבדה הינו בין  10-14ימי עסקים  -מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבונו.
רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובתsupportmi@hemilton.co.il :
היצרןBeijing Xiaomi Electronics Products Co. Beijing Economic-Technological Dev Area, Beijing, China :
היבואן :המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,האופה  ,8מודיעין08-6852114 ,

