
คูมือการตั้งคาอุปกรณ
Mi Router 3 เบื้องตน

เรียนรูและเขาใจเกียวกับ Xiaomi Router

 เสาภายนอก 4 เสา ทำใหมีคุณภาพสัญญาณดีและครอบคลุมพื้นที่การใชงานที่กวาง

 รองรับการเรงสัญญาณแบบ wall mode

 สัญญาณแบบ AC เร็วกวาและเสถียร

 รองรับการสงสัญญาณตามมาตรฐาน 802.11AC ดวยความเร็วสูงสุดที่ 1167Mbps

 สามารถผูกกับแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท สนุกกับทุกการใชงานไดทุกที่ทุกเวลา

 ดานความปลอดภัยในการใช WIFI , firewall และ ควบคุมการใชงานของเพื่อนใน 

 wechat ที่มาใช WIFI ของเรา

 ระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาด รองรับการอัพเดทแบบปลอดภัย

 Xiaomi WIFI router มีระบบปฏิบัติการที่ชาญฉลาดในการจัดการ มีความเสถียร 

 และรองรับการอัพเดทที่มีความปลอดภัยสูง

ปญหาการใชงานทั่วไป

ทำไมไมสามารถเชื่อมตอ internet ไดหลังจากเสร็จขั้นตอนการติดตั้งและเชื่อมตอสาย internet 

เขาที่ router แลว ?

ขั้นแรกใหทำการตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมตอออก internet วาอยูในสภาพปกติหรือไม 

หลังจากนั้นใหตรวจสอบ username และ password วาถูกหรือไม (กรณีเชื่อมตอแบบ PPPoE)

แนะนำใหใช mobile APP หรือเขาผาน internet browser เพื่อทดสอบการเขาหนาเว็บตางๆ 

ใหสอดคลองกับการทดสอบตอไปนี้

Error 678 : เซิรฟเวอรไมอนุญาตใหผูบริการกระทำซ้ำในบัญชีเดียวกัน

การแกไข : ทำการถอดและเสียบสาย LAN ที่เชื่อมตอกับอุปกรณที่ WAN port และ 

ใหทำการเปด-ปดอุปกรณ ONU/ONT หรือ ADSL modem ที่ทำหนาที่เปน gateway ภายในบาน 

แลวรอประมาณ 10 นาทีแลวใหทดสอบอีกครั้งหนึ่ง

Error 691 : ผูใหบริการพบการตรวจสอบขอผิดพลาดของรหัสผานของบัญชีหรือบัญชีหมดอายุ

การแกไข : ตรวจสอบ username และ password วาถูกตองหรือไม และติดตอผูใหบริการเพื่อตรวจ 

สอบและยืนยัน บัญชี, password และขอมูลการชำระคาบริการ

เขาการจัดการหนาเว็บดวยที่อยูอะไร และอะไรคือ password ตั้งตน ?

Xiaomi router สามารถเขาไปหนาการจัดการไดที่ miwifi.com หรือ 192.168.31.1 

ในสวนของรหัสการเขาใหใชรหัส WI-FI ที่ไดกรอกไวตอน setup ครั้งแรก

ทำไมไฟแสดงสถานะหนาเครื่องเปนสีแดงหรือเปดใชงาน router ?

เมื่อไฟแสดงสถานะของ router เปนสีแดงกระพริบ หมายความวาระบบลมเหลวในการเริ่มตน 

และเขาสู safe mode. ใน safe mode ขอมูลของ router ทุกอยางจะถูกปกปอง 

และสามารถกูคือกลับมาเมื่อสถานะเปนปกติโดยคอมพิวเตอรผานทางเคื่อขายที่ถูกเชื่อมตอ

Common Problems

Why still cannot connect the internet after �nished the quick setup and inserted the net 
line into router.

Firstly please check the network line connection in normal, then check the account and 
password you get is correct or not.

Recommended by mobile APP or browser access to any webpage, in accordance with the 
intelligent test results to try to restore.

There may be the following
Error 678 : The server does not allow the operator to repeat the same account.
 Solution : Replug the network port connected to the network line, the ONU/ONT, ADSL 
mode/home gateway closed o�, then restore, try again after 10 minutes.

Error 691 : Operators to detect the account password error, or account expired.
Solution : Check the user name and password is correct, and to the network operaor 
customer service to con�rm the account, password and payment related information.

What is the web management address of the background and the default password?
Xiaomi router background management address is miwi�.com or 192.168.31.1, default 
administrative password is the same as the WI-FI password setup for the initialization

Why the indicator light is displayed as red after the router started?
When the Xiaomi router indicator lights �ashing red, it means the system fails to start, 
and has entered a safe mode. in the safe mode, all data in the router is protected and it 
can be restored to normal by the computer throuth the network connected.




