
Cách khôi phục FBWifi trên router Asus 

Asus chỉ cung cấp tính năng này trên một số phiên bản firmware đặc biệt, do 

đó nếu người dùng nâng cấp lên firmware cao hơn hoặc không phải phiên 

bản đặc biệt đó thì FBWifi sẽ mất. 

 

              FBWifi trên bản firmware 3.0.0.4.380.2717 

 

 

 

             FBWifi mất sau khi nâng cấp firmware 

Cách khôi phục FBWifi khi lỡ nâng cấp lên firmware mới 

Theo chính sách của Asus, người dùng không thể hạ xuống (downgrade) 

phiên bản firmware thấp hơn theo cách thông thường. Do đó, nếu muốn thực 

hiện thì phải dùng đến công cụ Firmware restoration tool. 

Các bước thực hiện (bài viết này thực hiện trên model RT-N18U, các model 

khác thực hiện tương tự): 



Chuẩn bị 

 Vào website ASUS  -> chọn đúng model (RT-N18U) -> bấm tab Support -> 

Driver & Tools -> chọn hệ điều hành đang sử dụng -> Utilities -> ASUS 

Firmware Restoration version 2.0.0.0 (hoặc bản mới nhất). 

 Giải nén và cài Firmware restoration tool 

 Tiếp theo tải firmware hỗ trợ FBWifi (3.0.0.4.380.2717 – Facebook Wi-Fi 

special version) của ASUS RT-N18U và giải nén. 

 

 

Đổi địa chỉ IP của LAN 

 Nối router vào máy tính bằng dây mạng 

 Vào [Start]→ [Control Panel]→ [Network and Internet]→ [Network 

Connections]→ [Change adapter settings ]→ [LAN]→ Bấm chuột phải 

https://www.asus.com/Networking/


chọn [Properties]→ [Internet protocol version4 (TCP/IPv4) ]→ [Properties] ở 

phải phía dưới màn hình. 

 Chỉnh địa IP máy như bên dưới:  

 IP address：192.168.1.10 

 Subnet mask：255.255.255.0 

 

Chuyển router về Recovery Mode 

 Rút nguồn điện của router 

 Ấn và giữ nút reset khoảng 5 giây, sau đó gắn router vào nguồn điện, tiếp 

tục ấn và giữ nút reset cho đến khi đèn LED trên router bắt đầu nhấp nháy 

thì thả nút reset ra. 

 Đèn LED nhấp nháy báo hiệu router đã vào Recovery Mode. 

 Mở tiện ích ASUS Firmware Restoration tools -> mở firmware vừa tải về ở 

bước trên (2717) và bấm Upload. Đợi cho đến khi quá trình cập nhật hoàn 

tất. 



 

Sau đó, reset lại router lần nữa để hoàn tất. 

 

 

 

 


