
Lưu hành nội bộ công ty Viscom Tổ kỹ thuật Dlink biên soạn Trang 1

HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP PHẦN MỀM MỚI CHO WIRELLESS ROUTER DIR-605L

Lưu ý:

- Việc nâng cấp chỉ thực hiện khi sử dụng kết nối bằng cáp mạng.
- Kiểm tra thông tin phiên bản phần cứng để tải phiên bản phần mềm tương  thích.
- Tắt chức năng firewall trên PC (laptop) để tránh lỗi khi login.
 Bước 1: Dùng cáp mạng để kết nối từ PC (laptop) đến 1 trong 04 cổng LAN (màu đen)

của DIR-605L.
 Bước 2: Mở IE (firefox,..), gõ 192.168.0.1 vào khung địa chỉ, nhấn Enter.
 Bước 3: Nhập thông tin ở các ô như yêu cầu bên dưới, chọn login.

o Username:  admi n
o Password: <Để trống>

 Bước 4: Click vào tab maintenance, click vào Firmware Update ở bên phía tay trái.
 Bước 5: Click Browse và trỏ đến vị trí file phần mềm mới cần nâng cấp có dạng *.bin

(hay *.dlf) trên máy tính đã được tải về trước đó.
 Bước 6: Chọn file phần mềm, chọn Open.
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 Bước 7: Click UPLOAD để bắt đầu nâng cấp phần  mềm mới. Click Continue khi xuất
hiện để tiếp tục việc nâng cấp. Quá trình này sẽ có thời gian đếm lùi.
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