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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT NHANH DIR-850L 

I. Thành phần đóng gói: 

- 01 sản phẩn DIR-850L 

- 01 Adapter 12V, 2A 

- 01 sách hướng dẫn cài đặt nhanh. 

- 01 dây RJ-45 

- Hình ảnh thiết bị mặt trước và mặt sau: 

o Mặt sau có cổng màu vàng là cổng Internet (hay cổng WAN), 4 cổng còn lại là 

cổng LAN 

o 01 đầu cắm nguồn điện 

o 01 nút WPS để kết nối nhanh các client 

o 01 cổng USB Share Port để gắn thiết bị lưu trữ (USB, ổ gắn ngoài) 

o 01 nút Reset chìm ở dưới đáy thiết bị để Reset thiết bị về cấu hình mặc định của 

nhà sản xuất. 
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II. Sơ đồ kết nối và lắp đặt: 

 
- Bạn cắm 01 dây cáp mạng (RJ-45) từ modem (hoặc 01 dây cáp mạng từ Converter – đối 

với trường hợ lắp cáp quang) đến cổng WAN của sản phẩm 
- 1 trong 4 cổng LAN còn lại bạn cắm 01 dây cáp mạng đến máy tính để cài đặt và cấu 

hình. 
III. Cài đặt: 

- Cài đặt và cấu hình kết nối Internet 
- Cài đặt kết nối không dây 
- Cài đặt cấu hình mạng LAN 
- Cài đặt chế độ kết nối USB Share Port 
- Cài đặt mạng khách (Guest Zone) 
- Từ máy tính, bạn mở trình duyệt Internet explorer (hoặc firefox, chrome) và nhập vào 

thanh địa chỉ: http://192.168.0.1 sau đó nhấn enter, cửa sổ hiện ra bạn gõ tên và mật khẩu 
đăng nhập thiết bị và bấm login (mật khẩu mặc định để trống):  
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- Để cài đặt tự động bạn bấm Next và làm theo các bước trong hình, để cài đặt bằng tay 
bạn bấm Cancel.  

 
- Ở đây tôi chọn cài đặt bằng tay, sau khi bấm Cancel cửa sổ hiện ra giao diện trang chính 

để cài đặt và cấu hình thiết bị: 
o INTERNET: cài đặt và cấu hình kết nối Internet 
o WIRELESS SETTINGS: cài đặt và cấu hình kết nối không dây 
o NETWORK SETTINGS: cài đặt và cấu hình mạng: đặt địa chỉ IP của thiết bị, cấu 

hình dịch vụ cung cấp IP 
o STORAGE: cài đặt chế độ kết nối USB 
o MEDIA SERVER: thiết lập chia sẻ ứng dụng media 
o IPV6: thiết lập chế độ kết nối IPV6 
o MYDLINK SETTINGS: thiết lập dịch vụ MyDLink 

- Cửa sổ hiện ra: 

 
1. Cài đặt và cấu hình kết nối Internet: từ giao diện chính bạn chọn SETUP > INTERNET, 

cửa sổ hiện ra như trên. Bạn có thể cài đặt và cấu hình tự động hoặc cài đặt và cấu hình bằng 
tay. 

o Cài đặt và cấu hình tự động, từ cửa sổ chính bạn chọn Internet Connection Setup 
Wizard, cửa sổ hiện ra, bạn bấm Next và làm theo 4 bước để hoàn thành quá trình 
cài đặt: 
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 B1: thiết lập mật khẩu đăng nhập thiết bị 

 
 B2: chọn múi giờ nơi bạn đang lắp đặt thiết bị. 

 
 B3: cấu hình kết nối Internet 
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 Mục 1: DHCP Connection (Dynamic IP Address) trong trường 
hợp bạn kết nối từ modem đến thiết bị và modem đã kết nối internet 
(thông thường mặc định bạn không cần cấu hình thì thiết bị đã 
được thiết lập sẵn chế độ này, bạn có thể cắm từ modem đến 
cổng WAN là sử dụng được ngay). Bạn chỉ cần chọn mục này và 
sau vài lần Next và cuối cùng bấm Connect là đã hoàn thành cài đặt 
kết nối Internet. 

 Mục 2: các chế độ kết nối Internet thông qua User Name và 
Password đối với nhà cung cấp trong trường hợp Modem để chế độ 
Bridge hoặc kết nối Internet trên đường cáp quang thông qua bộ 
chuyển đổi quang điện hoặc modem cáp. Thông thường hiện nay 
đều kết nối Username / Password Connection (PPPoE). Ở đây tôi 
kích vào Username / Password Connection (PPPoE), bạn chọn 
Dynamic IP trong trường hợp bạn không đăng ký IP tĩnh và Static IP trong 
trường hợp bạn đăng ký IP tĩnh và gõ IP vào mục IP Address, bạn gõ User 
Name và Password vào ô User Name và Password sau đó bấm Next, cuối 
cùng bấm Connect là đã hoàn thành cài đặt kết nối Internet. 

 
 Mục 3: Static IP Address Connection trong trường hợp bạn đăng 

ký Internet với hợp đồng đã được cấp địa chỉ IP tĩnh không cần 
chứng thực User Name và Password 
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 B4: Sau khi thực hiện xong các bước ở trên bạn bấm Connect để hoàn thành 

quá trình cài đăt. 
o Cài đặt và cấu hình bằng tay, từ cửa sổ màn hình quản trị chính bạn chọn Manual 

Internet Connection Options 

 
o Cửa sổ hiện ra, bạn chọn kiểu kết nối trong mục My Internet Connection is và thao 

tác tương tự như bước cài đặt tự động ở trên. 
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2. Cài đặt và cấu hình kết nối không dây (WIRELESS SETTINGS): 

- Từ cửa sổ màn hình chính bạn chọn Wireless Settings, bạn chọn Wireless Network Setup 

Wizard để cài đặt tự động, Manual Wireless Network Setup để cài đặt và cấu hình bằng 

tay. 

o Cài đăt tự động: bạn kích chọn Wireless Network Setup Wizard, cửa sổ hiện ra: 

 
 

 Mục 1: Network Name (SSID) bạn gõ tên mạng không dây bạn cần đặt.  

 Mục 2: Manually set 5GHz band Network Name (SSID): chọn mục này để 

đặt tên mạng không dây bằng tay ở băng tần 5Ghz, nếu không chọn thì tên 

mạng tự động được đặt là: dlink_media. 
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 Mục 3: Automatically assign a network key for both 2.4GHz and 5GHz 

band (Recommended): nếu bạn để thiết bị tự tạo ra mật khẩu cho bạn, như 

vậy sẽ rất khó nhớ. 

 Mục 4: Manually assign a network key trong trường hợp bạn tự đặt mật 

khẩu kết nối không dây cho bạn. 

o Nếu mục 4 không được kích chọn thì chế độ mã hóa bạn chọn là WEP nên mật 

khẩu bạn chọn phải ở các tiêu chí sau: chính xác 5 hoặc 13 ký tự, chính xác 10 

hoặc 26 ký tự số từ 0 đến 9 và từ A đến F trên bảng chữ cái. 

- Cài đăt bằng tay: 

o Bạn kích chọn Manual Wireless Network Setup, cửa sổ hiện ra, bạn cấu hình lần 

lượt cho 02 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz: 

 
 Enable Wireless: tích chọn để kích hoạt, bỏ chọn để cấm. 

 Wireless Network Name: tên mạng không dây. 

 802.11 Mode: mode không dây 

 Enable Auto Channel Scan: để chọn là thiết lập kênh tự động, bỏ chọn để 

thiết lập bằng tay. 

 Wireless Chanel: bạn thiết lập kênh sóng cho thiết bị (nên để một trong các 

kênh: 1, 6, 8, 9, 11) 

 Transmission Rate: tốc độ truyền tải 

 Channel Width: độ rộng kênh 

 Visibility Status: Visible – hiện, Invisibile: ẩn 

o Wireless Security Mode: bạn thiết lập chế độ bảo mật không dây cho hệ thống 

mạng không dây của bạn 
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3. Cài đặt và cấu hình mạng LAN: đặt địa chỉ IP của thiết bị, cấu hình dịch vụ cung cấp 
IP (NETWORK SETTINGS). Từ cửa sổ chính bạn chọn Network Settings 

 
- Bạn đổi địa chỉ IP ở mục 1, tắt hoặc bật dịch vụ cung cấp địa chỉ IP ở mục 4. 
- Vậy là bạn đã cài đặt và cấu hình cơ bản thiết bị không dây 
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4. Cài đặt chế độ kết nối USB Share Port 
- Từ cửa sổ quản lý bạn kích chọn Setup > Storage, cửa sổ hiện ra: 

 
- Để kích hoạt dịch vụ bạn bấm chọn Enable Shareport Web Access 

 
o Bạn gõ cổng để truy cập dữ liệu chia sẻ thông qua giao thức http (mặc định là 

8181) 
o Bạn gõ cổng để truy cập dữ liệu chia sẻ thông qua giao thức https (mặc định là 

4433) 
o Kích chọn Allow Remote Access để kích hoạt dịch vụ truy cập từ xa. 

- Sau khi kích hoạt dịch vụ, bạn tạo các người sử dụng tại mục User Creation: 

 
- Bạn kiểm tra tại mục User List để biết được các User đã được tạo, quyền truy cập các thư 

mục: 
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- Bạn tìm đến mục Number Devices để biết thông tin thiết bị USB được gắn vào cổng USB 

Share port của thiết bị. 

 
- Sử dụng trên máy tính bằng giao thức http: 

o Trước hết bạn cần kết nối không dây đến thiết bị, sau đó bạn gõ địa chỉ IP của thiết 
bị và cổng của thiết bị (ở đây mặc định là 192.16.0.1 và 8181): 
http://192.168.0.1:8181 

o Cửa sổ hiện ra bạn gõ tên và mật khẩu đã được tạo ở trên và bấm Login: 

 
o Cửa sổ hiện ra, bạn có thể quản lý file trong USB đã được gắn vào thiết bị: 

 
- Trên máy tính bằng giao thức https: 

o Trước hết bạn cần kết nối không dây đến thiết bị, sau đó bạn gõ địa chỉ IP của thiết 
bị và cổng của thiết bị (ở đây mặc định là 192.16.0.1 và 8181): 
https://192.168.0.1:4433 

o Cửa sổ hiện ra bạn gõ tên và mật khẩu đã được tạo ở trên và bấm Login: 

 
o Cửa sổ hiện ra: 
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o Bạn có thể quản lý file trong USB đã được gắn vào thiết bị tương tự như giao thức 

https 
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- Sử dụng trên điện thoại: 
o Trước hết bạn cài phần mềm mydlinkSharePort lên điện thoại 
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o Giao diện phần mềm sau khi đã cài xong: 

 
o Bạn kết nối không dây đến thiết bị (trường hợp kết nối nội bộ) 
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o Chạy phần mềm mydlinkSharePort 
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o Cửa sổ hiện ra, bạn gõ tên và mật khẩu đã tạo ở trên: 

 
 Bạn chọn Remote Access trong trường hợp bạn truy cập thiết bị từ xa thông 

qua dịch vụ điện toán đám mây mydlink 
 Bạn chọn Local Access trong trường hợp bạn truy cập trong mạng nội bộ 

o Cửa sổ hiện ra giao diện tương tự như chúng ta truy cập qua giao diện web 
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5. Thiết lập một mạng không dây độc lập cho các máy khách nhằm bảo mật hệ thống mạng nội 

bộ (GUEST ZONE): 
Từ cửa sổ giao diện chính bạn chọn Advanced > chọn Guest Zone, cửa sổ hiện ra: 

 

- Ở đây có 02 mục Guest Zone cho 02 băng tần và thiết lập giống nhau. 
- Chọn Enable Guest Zone để kích hoạt dịch vụ 
- Chọn Always để luôn luôn kích hoạt dịch vụ 
- Gõ tên mạng không dây vào mục: Wireless Network Name 
- Mục Endable Routing Between Zone: cho phép các mạng không dây trong thiết bị có thể 

kết nối đến nhau. 
- Mục Sercurity Mode: các chế độ bảo mật mạng không dây của khách. WEP – nếu mã 

hóa 64 bít thì bạn cần gõ 10 ký tự số từ 0 đến 9 và từ A đến F – nếu mã hóa 128 bit thì 
cần gõ 26 ký tự ở trên. WPA-Personal: bạn cần gõ 8 đến 63 ký tự bất kỳ và Mode là chế 
độ mã hóa hiện tại (WPA/ WPA2). WPA-Enterprise trong trường hợp bạn dùng chứng 
thực thông qua dịch vụ Radius Server.  
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6. Kiểm tra và khắc phục sự cố: 

- Tôi không truy cập được vào thiết bị Wireless Router 
o Bạn cần chắc chắn Card mạng đã được Endable và đã được cắm đúng ở mục 1 

phần sơ đồ kết nối và lắp đặt 
o Bạn cần chắc chắn card mạng được đặt IP tĩnh cùng lớp mạng với thiết bị 

(192.168.0.xxx – từ 2 đến 254 – không để 1 vì trùng với địa chỉ của thiết bị) hoặc 
để IP động 

o Bạn cần chắc chắn thiết bị đã được Reset mặc định về cấu hình ban đầu của nhà 
sản xuất 

- Cách Reset về mặc định của nhà sản xuất 
o Bật nguồn thiết bị 
o Bạn dùng ghim ấn và giữ vào nút Reset đằng sau thiết bị 20 giây sau đó nhả ra 

(chú ý: việc reset sẽ xóa sạch mọi cấu hình trên thiết bị của bạn) 


