HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DIR-859
LƯU Ý:
Bài viết được thực hiện với DIR-859 (HW: A2, FW: 1.01sg) và Desktop PC/iphone/ipad.
1. CHUẨN BỊ:
- DIR-859 được cấp nguồn điện và trạng thái sẵn sàng
- PC hoặc điện thoại/máy tính bảng có kết nối mạng có dây/không dây
- Trình duyệt web Internet Explorer 9 / Firefox 20 / Chrome 25 trở lên
2. KẾT NỐI DÂY:

PC cài đặt
/sử dụng

Modem
nhà mạng

3. CÀI ĐẶT:
3.1. Cách 1: sử dụng ứng dụng trên di động QRS Mobile App (hỗ trợ iOS và Android)


Bước 1: Tìm và cài ứng dụng QRS Mobile trên App Store/CH Play



Bước 2: Kết nối di động vào mạng Wifi của bản thân DIR-859 theo thông tin trên nhãn thiết bị/thẻ đi kèm



Bước 3: Chạy ứng dụng QRS Mobile

và làm theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng

Đảm bảo
DIR-859
đã được
kết nối với
Modem
nhà mạng,
kết nối
dây như
hình

Nhập password
quản trị DIR859 khi truy cập
vào nó qua
trình duyệt web

Nhập tên và password
cho mạng wifi trên
băng tần 2.4 GHz

Nhập tên và password
cho mạng wifi trên
băng tần 5 GHz

Nhấn nút Save
để hoàn tất quá
trình cài đặt và
khởi động lại
DIR-859
Chọn nhận thông
báo khi có firmware
mới hay không

Sau khi DIR-859 khởi động xong, hãy kết nối
vào 1 trong 2 mạng Wifi đã được DIR-859 tạo
ra.
Có thể đóng QRS Mobile App.

Lưu ý: Tùy thiết bị kết nối của bạn có thể hoạt động chỉ trên băng tần 2.4 GHz
hay cả hai băng tần 2.4 và 5 GHz, mà thiết bị hiển thị danh sách wifi chỉ có 1 hay
cả 2 mạng wifi đã được DIR-859 tạo ra.

3.2. Cách 2: sử dụng Setup Wizard khi truy cập trang web cấu hình thiết bị
Để truy cập trang web cấu hình thiết bị, có 2 cách:
-

Dùng PC/điện thoại/máy tính bảng kết nối không dây vào mạng wifi của bản thân DIR-859 theo thông tin
trên nhãn thiết bị/thẻ đi kèm

 Mở trình duyệt web, nhập vào ô địa chỉ: http://dlinkrouter.local./ hoặc http://192.168.0.1
-

Dùng 1 dây mạng kết nối PC với DIR-859 qua 1 trong 4 cổng LAN trên DIR-859  trên PC, mở trình duyệt
web, nhập vào ô địa chỉ: http://dlinkrouter.local./ hoặc http://192.168.0.1

Nếu là lần đầu bạn truy cập vào thiết bị, Setup Wizard sẽ tự động xuất hiện để hướng dẫn bạn cấu hình. Trong tương
lai, khi bạn cần cấu hình bằng Setup Wizard, thì nhấn menu “Settings”  chọn “Wizard”.
Nếu không phải lần đầu truy cập, thì bạn sẽ bị hỏi Admin Password:

Mặc định để trống, còn nếu bạn đã từng đặt password thì hãy nhập vào password đã đặt.


Setup Wizard: trình hướng dẫn cài đặt từng bước (5 bước)

1

Thiết bị tự tìm kiếm
kết nối internet

Nếu bạn chưa kết nối dây từ Modem nhà mạng vào cổng Internet của DIR-859, thì hiện thông báo:

Nếu Setup Wizard không tự tìm được kết nối internet, bạn phải chọn loại kết nối internet phù hợp:

Nếu có kết nối internet, chuyển sang bước 2:

Đặt Tên 2 mạng wifi
tương ứng với 2 băng tần

2

Đặt Password của 2
mạng wifi tương ứng

3
Nhập password quản
trị thiết bị

4

5

Nhấn Finish kết
thúc.
Cấu hình sẽ được
lưu và áp dụng.

4. KIỂM TRA:
Dùng Laptop/điện thoại/máy tính bảng kết nối với mạng Wifi DIR-859 đã tạo ra  truy cập vào trang web cấu hình
thiết bị.
Nếu thấy dấu check xanh như hình
là OK và có thể nhấn vào các biểu
tượng Internet/DIR-859/Connected
Clients để xem thêm thông tin.
Nếu thấy dấu gạch chéo đỏ là chưa
cài đặt thành công  cẩn thận làm
lại các bước theo hướng dẫn !

