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HƯỚNG DẪN SỦ DỤNG ROUTER WIRELESS LINKSYS 
 
A: LẮP ĐẶT ROUTER  LINKSYS 
 
Bình thường máy PC của bạn đã kết nối Internet qua  MODEM: 

 
Bạn rút Cáp nối từ PC đầu (A) như hình vẽ trên và cắm vào cổng  WAN của ROUTER : 

 
Sau đó,cắm điện vào ROUTER là có thể phát sóng Wifi. 
Chú ý: Để tín hiệu Internet được tốt bạn phải cắm điện vào thiết bị sau cùng. 
 
Bạn có thể kết nối Internet cho PC hay Laptop qua Router bằng wifi hoặc dây cáp LAN. nếu dùng dây cáp LAN thì 
bạn cắm Cáp từ ROUTER (1 trong 4 Port LAN) vào PC hay laptop : 
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B: ĐẶT PASSWORD CHO WIFI 
B1. Kiểm tra chắc chắn rằng máy tính đang kết nối Wifi 
bình thường, để đảm bảo từ máy tính  bạn có thể điều 
khiển được Router.  
(bạn có thể nối dây LAN trực tiếp để việc cài đặt nhanh hơn) 
B2. Mở Internet Explorer nhập vào địa chỉ  
http://192.168.1.1  gõ Enter.  cửa sổ Login xuất hiện: 
 
Nhập: User name: admin 
           Password: admin    
(đây là Username và Password mặc định của nhà sản xuất) 

 
Click OK để vào trang CONFIG: 
 

 
 

Click chọn Mandatory  sau đó Click chọn Web Key Setting sẽ hiện ra cửa của sổ: 
 

 
 

Và nhập Key cần đặt vào Key 1 như ví dụ trên là 0123456789  
Click Apply. Đợi một lát kết nối của máy đến Router sẽ tạm ngắt. sau đó kích hoạt connection wifi lại máy tính sẽ
hỏi Password, bạn dùng Password (Key 1) mà bạn vừa đặt để connection. 

http://www.minh.webhop.org
http://www.minh.webhop.net
http://192.168.1.1


Forum: www.minh.webhop.org 

DuyMinh Software                    Trang 4  www.minh.webhop.net 
 

(Những lần kết nối sau, máy tính sẽ tự động nhớ key của lần kết nối trước và bạn không phải gõ lại key nữa cho đến 
khi bạn thay đổi) 
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D: ĐỔI IP CHO ROUTER 
 
Chú ý: một số trường hợp dải địa chỉ IP cấp phát mặc 
định của Modem và Router trùng nhau nên mặc dù kết 
nối được với wifi nhưng không thể kết nối internet. => 
do vậy, phải thay đổi lại dải địa chỉ IP cho Router thì 
mới kết nối Internet được. 
 

Bước 1. Xem dải địa chỉ IP cấp phát mặc định là gì.  
- Click vào biểu tượng Network góc phải phía dưới màn 
hình và xem dải  địa chỉ IP  là bao nhiêu? ở hình bên là 
192.168.1.1, dải IP là 192.168.1.x 

 
 
Bước 2. Mở Internet Explorer nhập vào địa chỉ IP vừa 
xem  http://192.168.1.1 gõ Enter cửa sổ Login xuất hiện: 
 
Nhập: User name: admin 
           Password: admin    
(đây là Username và Password mặc định của nhà sản xuất) 

 
Click OK để vào trang CONFIG 

 
 
Bước 3: Đổi dải IP 
Trong mục LAN IP Address Đổi số ở ô thứ 3 từ số “1” thành một số bất kì khác số “1” ví dụ như số “10” hoặc “12” 
(như hình trên là “12”)….. 
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Sau đó click Apply. đợi một vài giây để Router khởi động lại, kích hoạt connection lại wifi. 
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