FAQ#6 Làm thế nào để cài đặt kết nối Internet của
router?
Nếu bạn muốn kết nối Internet bằng router, vui lòng làm theo hướng
dẫn dưới đây.
Đầu tiên, kết nối máy tính của bạn với router bằng dây cáp hoặc Wi-Fi , sau đó đăng nhập
vào router bằng cách truy cập 192.168.1.1 bằng trình duyệt

Có 2 cách để cài đặt kết nối Internet. Bạn có thể chọn Setup Tool hoặc Internet
Wizard để cài đặt.

1. Chọn Internet Wizard để cài đặt

(1). Bạn có thể chọn “Automatic Internet Configuration” hoặc “Manual Internet
Configuration” trong trang này. Cổng WAN cần đã được kết nối Internet nếu bạn
chọn mục đầu tiên, nên chúng tôi gợi ý bạn chọn “Manual Internet Configuration”.
Đây là ví dụ

(2). Chọn một phương thức kết nối phù hợp và chọn Next để điền thông số mà nhà
mạng cung cấp

(3). Phương thức kết nối mặc định là DHCP. Chúng ta sẽ lấy nó làm ví dụ. Bạn có thể chọn đặt
địa chỉ MAC thủ công nếu cần thiết. Tiếp đó chọn “Next”

(4). Nhấn nút Save and Close để lưu lại thiết lập

2. Chọn Setup Tool để cài đặt
(1). Nhấn vào biểu tượng Setup Tool

để truy cập vào giao diện cài đặt của router

(2). Vui lòng điền User Name và Password để đăng nhập (User Name và Password
mặc định là admin)

(3). Chọn Basic Setup->Internet Setup hoặc Advanced Setup->Network->Internet
Setup, có 3 chế độ để lựa chọn

(I). Chế độ “DHCP User”

Nếu bạn chọn chế độ này, bạn sẽ tự động được cấp địa chỉ IP động từ nhà mạng. Và
bạn sẽ truy cập Internet bằng IP đó.
(II). Chế độ “PPPoE User”

Đây là kết nối phổ biến nếu bạn dùng mạng ADSL, bạn chỉ cần nhập User ID và
Password mà nhà mạng cung cấp
(III). Chế độ Static IP User

Nếu nhà mạng cung cấp cho bạn một địa chỉ IP có định, vui lòng chọn chế độ này
Đừng quên chọn “Apply” để áp dụng thiết lập.

