
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WİFİ PRO SİNYAL GÜÇLENDİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 

 

 

MARKA: Xiaomi Mi 

MODELLER: R03 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Uzaklık dolayısıyla zayıf çeken kablosuz ağ sinyalini Xiaomi Wifi Pro ile güçlendirebilirsiniz. Evinizdeki 
kablosuz ağa bağlanıp farklı bir noktada paralel bir kablosuz ağ yaratan Xiaomi Wifi Pro çok katlı evler 
için ya da ortak kullanımlı WiFi ağları için geniş kapsamlı bir kullanım alanı yaratır. 

 

Önemli Not: 

Videoda belirtilen "bölge seçimi" yeni uygulama güncelemesi ile birlikte "Mainland China" yerine 
"Czechia" olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle yapılacak kurulumlarda bölgenizi "Czechia" olarak 
işaretlemeniz ve kuruluma bu şekilde devam etmeniz gerekmektedir. 

Xiaomi Wifi Pro Repeater Sinyal Güçlendirici Ne İşe Yarar? 

Xiaomi Wifi Pro Repeater, kablosuz modeminizin yetersiz kaldığı durumlarda, bağlantının zayıf olduğu 
ya da kapsama alanı dışında kalan bölgeler için kullanılabilen bir yükselticidir. Evinizde bağlantının 
zayıf olduğu noktalarda Xiaomi Wifi Pro Repeater ile bağlantı kalitenizi yükseltebilirsiniz. 

Xiaomi Wifi Pro Repeater Nasıl Kullanılır? 
 

Xiaomi Wifi Pro Repeater’ı evinizde kablosuz ağ bağlantı sorunu yaşadığınız herhangi bir noktada 
doğrudan priz üzerinden kullanabilirsiniz. 

Mi Home Uygulamasını Nereden İndirebilirim? 

 

Xiaomi Wifi Pro Repeater’ın tüm kurulumunu mobil telefonunuz aracılığıyla, Mi Home uygulaması 
üzerinden yapabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra herhangi bir uygulamaya gerek kalmadan 
her türlü mobil cihazdan yeni oluşturduğunuz ağa başlanabilirsiniz. Mi Home uygulamasını Androidli 
telefonlarınıza indirmek için buradaki, iPhone telefonlarınıza indirmek için 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome&hl=tr bağlantıyı takip 
edebilirsiniz 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

 Aktarım Hızı: 300 Mbps 

 Aktarım Standardı: Wi-Fi 802.11b/g/n 

 Frekans: 2.4GHz 

 Boyut: 220 x 150 x 70 mm 

 Ağırlık: 30g  

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xiaomi.smarthome&hl=tr


KURULUM 

1. Xiaomi Wifi Pro Repeater’ı dönüştürücü ile birlikte prize bağlayın. 

2. Mi Home uygulamasını telefonunuza yükleyin ve oturum açın. 

3. Cihaz ekle butonuna dokunduktan sonra Xiaomi Wifi Pro’yu seçin. 

4. Bağlı bulunduğunuz Wi-Fi ağını seçin ve şifresini girin. 

5. Optimizasyon saniyeler içerisinde tamamlanacaktır. 

6. Güçlendirici için ev ya da ofis şeklinde konum tanımlayın. 

7. Güçlendirici üzerindeki LED’in mavi olduğunu gördüğünüzde kurulum tamamlanmıştır. 

8. Telefon ana ekranınıza Xiaomi WiFi şeklinde eklenen uygulama kısayolundan ağınıza yeni isim 
verebilir ya da şifreyi değiştirebilirsiniz. 

Xiaomi Wifi Pro Repeater Nasıl Resetlenir? 

Xiaomi Wifi Pro Repeater'ı yeniden kurulum yapmak için resetleyebilirsiniz. Resetleme işlemi için 
Repeater açık durumdayken ince bir tel ya da ataş ile kasa üzerindeki "Reset" alanına durum ledi 
sönene kadar basmalısınız. Ardından yeniden kurulum yapabilirsiniz. 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
 
Cihazınızı herhangi bir nedenle tasımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal 
ambalajı içerisinde ve aynen geldigi sekilde paketlenmis olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen 
bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız. 

 
BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 

 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabilecegi herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
degildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım 
gerekmemektedir. 

 
 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ 

 
Cihazlarımız insan ve çevre saglıgına zararlı herhangi bir madde içermemektedir. Çalısmaları sırasında 
etkili oldukları alan içerisinde insan ve canlılara zarar vermemektedir. Cihazlar CE isaretine sahiptir. 

 

 

 

 

 



KULLANIM HATALARINA ILİSKİN UYARILAR 

 
• Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar. 
• Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması. 
• Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları 
kullanmak. 
• Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip 
çıkartılması. 
• Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. 
• Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi. 

• Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması. 

ENERJİ TÜKETİMİ  

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım 
hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması 
gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun 
ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.  

Bu ürün, güç tüketimini azaltacak ve ürün performansından taviz vermeden doğal kaynaklardan 
tasarruf etmeyi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Ürün, hem çalışma sırasında hem de aygıt kullanılmadığında toplam enerji tüketimini azaltacak 
şekilde tasarlanmıştır.  

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için teknik servis ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

 

YETKİLİ SERVİS 

 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
444 21 18 
 
 

 

 

 

 

 

 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

EVOFONE TEKNİK SERVİS VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA MAHALLESİ NECATİBEY CAD. İŞ HANI Apt. NO: 66/1 BEYOĞLU 
İSTANBUL 

TEL: 444 21 18 

Üretici Firma 

BEİJİNG XİAOMİ ELECTRONİC PRODUCTS CO. LTD. 

ADDRESS: NO. 58, JİNGHAİ 5TH ROAD, BEİJİNG ECONOMİC AND TECHNOLOGİCAL DEVELOPMENT 

ZONE, BEİJİNG 

2784 
BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 


