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HƯỚNG DẪN SETUP TOTOLINK CHO PHÒNG KARAOKE



Hướng dẫn reset thiết bị

• Đầu tiên, bạn cần reset lại thiết bị, trong trường hợp mua lần đầu tiên 
thì không cần nhưng từ lần thứ 2 ( sau khi cài đặt thì cần ) , việc Reset 
khá dễ dàng khi chỉ cần lấy một cái tăm , sau đó chọc vào lỗ nhỏ trên 
mặt của thiết bị trong khoảng 15 giây , ký hiệu RST



Hướng dẫn cài đặt tên WIFI

• Khi thiết bị về với cấu hình mặc định , chúng ta tiến hành cài đặt bộ 
phát wifi theo trình tự như sau :

B1. Cắm dây lan , một đầu vào cổng LAN máy tính, một đầu vào cổng 
LAN ( có màu cam ) , vì thiết bị có 3 cổng liền cận nhau , vì thế để 
chắc chắn bạn cắm vào cổng ở giữa ,

B2. Mở trình duyệt, điền ( chrome, Firefox ) điền địa chỉ : 192.168.1.1 
và đăng nhập là

Tên người dùng : admin

Mật khẩu : admin





Ngay khi đăng nhập xong, giao diện quản trị đơn giản hiện a với các 
thông số , tuy nhiên bạn chỉ cần quan tâm đến là Tền wifi và mật khẩu:

Tên wifi phòng

Mật khẩu wifi

Cài đặt mạng không dây

SSID : Đặt tên wifi

Mật khẩu : Điền mật khẩu bạn muốn

Sau đó chọn Áp dụng . Thiết bị sẽ tiến hành cài đặt, bạn chờ khoảng 15 giây



Cài đặt IP cho Totolink N200RE

• Sau khi hoàn tắt việc việc cài nhanh mạng không dây, bạn sẽ được vào 
trang home của thiết bị . tại đây bạn chọn lần lượt theo trình tự : 

Mạng >> Cài dặt LAN

Chú ý : Tại sao lại cần phải cài đặt IP cho thiết bị

Hiện nay, hầu hết các thiết bị sẽ có địa chỉ IP là : 192.168.1.1 , vì thế 
modem wifi gốc của quán ( ví dụ mạng FPT ) luôn là 192.168.1.1 , bạn 
cần đổi địa chỉ IP này đi để tránh sự trùng lắp IP, việc trùng lặp IP giữa 
thiết bị nguồn và thiết bị phát sẽ gây ra hiện tượng lỗi mạng, mạng sóng 
chập chờn.





Cách đặt IP cho phòng Karaoke

• Mỗi phòng Karaoke sẽ đặt 1 địa chỉ IP khác nhau, ví dụ:
• Phòng 201: 192.168.21.1
• Phòng 202: 192.168.22.1
• Phòng 301: 192.168.31.1
• Phòng 101: 192.168.11.1

Lưu ý: IP của thiết bị các phòng không nên trùng nhau và trùng với IP wifi chung của quán.

• Các thông số khác bạn giữ nguyên ,

• Chọn Áp dụng để thiết bị cài đặt lại IP cho bạn

• Sau khi áp dụng xong, bạn chờ một chút khoảng 1 đến 2 phút để thiết bị phát wifi totolink 
N200RE cập nhật IP và khởi động lại

• Về cơ bản, những phần khó nhất đã xử lý xong và với cách cài đặt trên thì bạn có thể hạn 
chế đến 90% những hiện tượng thường gặp như : wifi bị chấm đen màu vàng, không có 
mạng wifi, hoặc mạng wifi của bạn chập chờn



Hướng dẫn cắm dây thiết bị sau khi cài đặt

Dây mạng từ ngoài vào

phòng karaoke


