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Sản phẩm bao gồm

Hướng dẫn cài đặt nhanh

Đĩa CD nguồn

1 Bỏ đĩa CD nguồn của TP-LINK vào ổ đĩa CD-ROM.

2 Chọn TL-WR940N và bấm chọn Trình Trợ lý 
cài đặt nhanh.

3

Cáp Ethernet

TL-WR940N Bộ chuyển đổi nguồn

Kết nối cổng WAN trên router đến cổng LAN trên modem bằng cáp Ethernet.

Kết nối máy tính của bạn đến 1 trong 4 cổng được dán nhãn LAN trên router bằng cáp Ethernet.

Cắm bộ chuyển đổi nguồn được cung cấp vào khe POWER ở phía sau router và đầu còn lại  cắm vào ổ cắm điện trên tường.
Nhấn nút ON/OFF để mở nguồn cho router.
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Tắt nguồn modem của bạn.

4

5

 Mở nguồn modem và chờ một phút.

23
Đến cổng LAN

Modem Cáp/DSL

Đến cổng WAN 5 4

Ổ cắm trên tường

Internet

Đến cổng LAN trên modem

WPS/RESET ON/OFF

Cáp EthernetCáp Ethernet

Vui lòng xác nhận đèn WLAN đang sáng và các thiết bị có thể kết nối không dây đến router. Nhấn nút Wireless (ở mặt trước) trên       
2 giây để mở hoặc tắt chức năng không dây.

Vui lòng chọn cách cấu hình mong muốn:

Cách 1>>Cấu hình bằng Đĩa CD Hướng dẫn cài đặt

Chỉ dành cho người dùng Windows

Cách 2>>Cấu hình thông qua Hướng dẫn cài đặt nhanh trên nền Web

Dành cho người dùng MAC OS/Linux hoặc Windows nhưng không thể 

chạy đĩa CD

Cách 1 >> Cấu hình bằng Đĩa CD Hướng dẫn cài đặt 
Cách này chỉ áp dụng cho người dùng Windows có thể chạy đĩa CD mini.

Chọn ngôn ngữ từ trình đơn thả xuống. Chọn Bắt đầu 
và Trình Trợ lý cài đặt nhanh sẽ hướng dẫn bạn cài 
đặt Router theo từng bước.

4 Làm theo hướng dẫn cho đến khi bạn thấy màn hình 
bên dưới. Chọn Hoàn tất để hoàn tất việc cài đặt.

Cách 2>>Cấu hình thông qua Hướng dẫn cài đặt nhanh trên nền Web

1 Mở trình duyệt web của bạn và nhập http://tplinklogin.net 
vào thanh địa chỉ. Sau đó nhập admin vào mục tên đăng nhập và 
mật mã để đăng nhập.

2 Bấm chọn Cài đặt nhanh tại trình đơn chính và chọn Tiếp.

Cách này áp dụng cho người dùng MAC OS/Linux hoặc Windows nhưng không thể chạy đĩa CD.

Nếu màn hình đăng nhập không xuất hiện hoặc bạn không 
thể truy cập trang web quản lý sau khi đăng nhập, vui lòng 
tham khảo mục Xử lý sự cố.

Router sẽ tự động phát hiện kết nối Internet. Nếu 
Internet khả dụng, Router sẽ hướng bạn tới Bước 5; 
ngược lại, bạn cần phải tiếp tục với Bước 3.

3 Chọn Phát hiện tự động để phát hiện dạng kết nối 
Internet và chọn Tiếp. (IP Động là dạng kết nối phù hợp 
cho hầu hết các trường hợp, nên chúng tôi sử dụng IP 
Động làm ví dụ ở bên dưới.)

(Còn tiếp…)
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Vui lòng chọn cách cấu hình mong muốn:
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Ổ cắm trên tường

Đường dây

Bạn có thể chọn giao diện quản lý web để thiết lập 
các tính năng nâng cao. Lưu ý
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Cách 2>>Cấu hình thông qua Hướng dẫn cài đặt nhanh trên nền Web (Tiếp tục) 

Nếu IP Động được phát hiện, trang Sao địa chỉ MAC sẽ 
xuất hiện. Trong hầu hết trường hợp, không cần sao 
địa chỉ MAC. Bạn có thể chọn "Không, Tôi không cần 
sao địa chỉ MAC" và bấm chọn Tiếp để tiếp tục.

Xử lý sự cố

Nếu router của bạn hoạt động không chính xác, bạn có thể 
khôi phục cấu hình mặc định cho thiết bị và cấu hình lại cho 
thiết bị. Khi đang cấp nguồn cho Router, nhấn và giữ nút 
WPS/RESET ở mặt sau trong khoảng 8 giây trước khi thả nút.

3.   Làm sao để khôi phục cấu hình của Router về cài 
đặt mặc định?

4.   Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã của mình?

1)      Mật mã không dây mặc định:
          Vui lòng tham khảo nhãn "Mật mã không dây/PIN" ở đáy 
          Router. 

2)      Mật mã trang web quản lý:
          Khôi phục cài đặt gốc của Router trước và sau đó sử dụng tên 
          đăng nhập và mật mã mặc định: admin, admin.

1)     Kiểm tra tất cả các kết nối phần cứng. Máy tính phải được kết 
nối đến cổng Ethernet (màu vàng).

2)     Tắt nguồn Router và mở lại.

3)     Thay một dây cáp\trình duyệt web\máy tính khác.

4)     Kiểm tra phần cài đặt IP của máy tính của bạn, và đảm bảo nó 

đang được cài đặt ở chế độ "Obtain an IP address automatically".

1.   Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập     
Internet?

2.   Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở trang web 
quản lý?

1)     Đảm bảo chắc chắn máy tính có thể truy cập Internet khi 
được kết nối trực tiếp đến modem bằng cáp Ethernet. 

2)     Kiểm tra tất cả các dây cáp được kết nối đúng. Thử các dây 
cáp Ethernet khác nhau để đảm bảo chúng hoạt động tốt.

3)     Kiểm tra nếu bạn có thể truy cập trang web quản lý của 
Router. Nếu bạn không thể, vui lòng tham khảo "Tôi có 
thể làm gì nếu tôi không thể mở trang web quản lý?"

4)     Vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý 
(http://tplinklogin.net), bấm chọn trình đơn "Mạng > 
WAN", và đảm bảo dạng kết nối WAN là IP Động; đây là 
dạng kết nối thích hợp cho hầu hết các modem DSL/Cáp 
và các mạng khác.

5)     Đối với người dùng modem cáp, trước tiên, xin vui lòng 
thử khởi động lại thiết bị. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, vui 
lòng đến mục "Mạng > Bản sao MAC", và bấm chọn Sao 
địa chỉ MAC đến và sau đó chọn Lưu. Sau hai bước trên, 
nếu bạn vẫn không thể kết nối Internet, vui lòng liên hệ 
bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.

www.tp-link.comTP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

 

WPS/RESET ON/OFF

WPS/RESET ON/OFF

5 Bạn có thể đặt lại tên cho mạng không dây của mình và 
tạo mật mã ở trang này. Tên mạng không dây mặc định là 
TP-LINK_XXXXXX; và mật mã không dây mặc định, cũng 
như mã PIN, được in ở nhãn nằm tại đáy thiết bị. Bấm Tiếp 
để tiếp tục. 

Chọn Hoàn tất để cài đặt của bạn có hiệu lực.6

Phụ lục 2: Các tính năng khác

Bạn có thể thiết lập các tính năng khác bằng cách tham khảo trang Hỗ trợ kỹ thuật tại website của TP-LINK hoặc Hướng dẫn sử dụng trong 
đĩa CD nguồn.

Quét mã QR để truy cập trang Hỗ trợ kỹ thuật.

Hoặc truy cập trang web:  http://www.tp-link.vn/support/faq/

Mở cổng cho trò chơi Console                                     FAQ ID: 72

Thiết lập Kiểm soát băng thông                                   FAQ ID: 194

Thiết lập Quyền kiểm soát của phụ huynh               FAQ ID: 350

Thiết lập Kiểm soát truy cập                                          FAQ ID: 359

Thiết lập cầu nối WDS                                                      FAQ ID: 440

Thiết lập/Thay đổi cài đặt bảo mật không dây        FAQ ID: 256

Nâng cấp Firmware                                                           FAQ ID: 296

Khôi phục cài đặt gốc                                                       FAQ ID: 426      

Hỗ trợ kỹ thuật

http://www.tp-link.vn/support/faq/
Để nhận thêm giúp đỡ giải quyết sự cố, xin vui lòng truy cập: 

http://www.tp-link.vn/support/download/

Để tải về Firmware, Driver, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng mới nhất, xin vui 
lòng truy cập:

Đối với tất cả các thắc mắc hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi 
bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây:

Website: www.tp-link.com
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Trụ Sở Chính

Email Phòng Kinh Doanh: info@tp-link.com
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu: +86 755 2650 4400 (Dịch vụ tiếng Anh)
Cước phí: Tùy thuộc cước phí các hãng điện thoại quốc tế khác nhau.
Email Hỗ Trợ: support@tp-link.com (24 giờ/1 ngày, 7 ngày/1 tuần)

Email Hỗ Trợ Kỹ Thuật: support.vn@tp-link.com
Email Phòng Kinh Doanh: sales.vn@tp-link.com
Website: www.tp-link.vn  

Việt Nam
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