
 
 

 

 

 

 

 

 

Směrovač Mi Router 3C 

Návod na použití 

 

  



Úvod 
Informace o směrovači Mi 
 
 
 

 

4 elegantní antény. Silnější signál, lepší pokrytí. 
4 HG všesměrové antény s pronikáním signálu přes stěny 

 

Na správu vašeho směrovače použití aplikaci Mi Wi-Fi 
Bezpečnost WiFi / rodičovská kontrola 

 

Inteligentní systém s pravidelnými aktualizacemi 
Inteligentní WiFi systém Mi se neustále optimalizuje a aktualizuje 
v zájmu zlepšování stability a bezpečnosti 

 
  



Začínáme 
Děkujeme, že jste si vybrali směrovač Mi Router 3C. 
3 kroky pro připojení k síti internet. 
 
 

 Připojení napájecího a síťového kabelu 
K routeru připojte napájecí adaptér a síťový kabel. 
 
* Druhý konec síťového kabelu by měl být připojen k modemu s optickým 
vláknem / modemu ADSL / síťovému přepínači / kabelu. V případě dotazů 
kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb. 
 

 Připojení k síti WiFi 
Připojte se k nové bezdrátové síti vašeho směrovače (název sítě by měl 
být: Xiaomi_XXXX}. 
 
* Přeskočte tento krok, pokud je počítač připojen ke směrovači pomocí 
síťového kabelu. 
 
* "xxxx" jsou poslední 4 číslice adresy MAC směrovače, které najdete na 
spodní straně směrovače. 
 

 Otevřete prohlížeč nebo aplikaci MiWiFi 

Přejděte na stránku  nebo 192.168.31.1 a nastavte heslo. 
Naskenovat kód QR, převzít aplikaci MiWiFi a provést předchozí krok 
můžete také provést na vašem mobilním zařízení. 
  



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


