
Hướng Dẫn Nhanh 
 
 

I. Các Bước Chuẩn Bị: 
• Bước 1: nhớ các giá trị mặc định của thiết bị 
 

o IP tĩnh mặc định: 192.168.1.20 
o Username & Pass: ubnt và ubnt 

 
• Bước 2: Lắp phụ kiện đi kèm cho thiết bị. Ở bước này ta không 

được gắn điện vào thiết bị 
 

o Gắn Anten: dùng tay vặn chặt Anten vào thiết bị. 
 
o Gắn nguồn: trên Adaptor của thiết bị ta sẽ thấy 2 port 

RJ45: 
� PoE: Port này dùng để nối trực tiếp vào thiết bị 
� Lan: Port này để nối vào modem  
 

• Bước 3: Gắn thiết bị vào mạng: 
o Dùng dây mạng gắn từ cổng Lan của thiết bị vào cổng 

Lan của Modem bạn đang sử dụng 
 

• Bước 4: 
 

o Sau khi hoàn tất xong các bước trên thì bạn gắn dây 
nguồn vào cho thiết bị hoạt động.(Lưu ý không thực 
hiện bước này khi chưa gắn Anten cho thiết bị) 

 
II. Cấu hình thiết bị 

 
• Bước 1: Vào giao diện cấu hình. 

o Dùng Internet Explorer để truy cập. bạn gõ IP sau đây vào 
thanh Address: 192.168.1.20.  

o Lúc này sẽ thiết bị sẽ hỏi Username & Pass. Bạn gõ 
Username & Pass được ghi trên I.Bước 1 

 
• Bước 2: Thay đổi tên phát sóng và Key bảo mật. 

o Sau khi truy cập vào giao diện cấu hình của thiết bị bạn 
nhìn tên các Tab của giao diện sẽ thấy 1 Tab là Wireless 
và bạn click chuột vào nó. 

o Ở bước này bạn phải chắc chắn là mình đã chọn Access 
Point trong mode Wireless Mode. 

o Vào được tab này bạn chỉ việc lưu ý đến 2 mục: SSID và 
Security 



� Trong mục SSID bạn sẽ đặt tên phát sóng cho thiết bị. 
đặt tùy ý bạn muốn, nhưng tốt nhất đừng có khoảng 
cách. 

� Trong mục Channel Width ta chọn về 20 Mhz. Mục 
này rất quan trọng nếu không chọn về 20 Mhz thì 
sóng phát ra sẽ không dùng được. 

� Mục Frequency dùng cho việc chọn kênh cho thiết bị, 
bạn không được để Auto mà phải chọn 1 trong 3 kênh 
sau (2412,2437,2462). 

� Trong mục Security có rất nhiều kiểu bảo mật. Tốt 
nhất bạn nên dùng WPA/WPA2. Và chế độ bảo mật này 
đòi hỏi phải từ 8 ký tự trở lên 

 
• Bước 3: Lưu lại các cấu hình vừa chỉnh sửa xong 
 

o Sau khi hoàn tất các bước trên thì bạn phải lưu lại cấu 
hình. Bạn nhìn xuống phía cuối của giao diện bạn sẽ 
thấy nút change bạn click chuột vào và đợi khoảng vài 
giây thì phía trên đầu của giao diện sẽ xuất hiện 2 nút 
đó là Apply và nút Discard. Để lưu lại chọn Apply.  

 
• Bước 4: Tắt chức năng AirMax của thiết bị 

 
o Trong Tab biểu tượng Ubiquiti(nằm bên trái Tab Main) ta 

sẽ thấy dòng Enable AirMax đang được chọn. Ta phải bỏ 
chọn và  Change để lưu cấu hình sau đó chọn Apply. 

 
• Bước 5: Đây là bước cuối cùng.  
 

o Sau cùng chỉ việc dùng laptop ở đầu xa kết nối vào để 
kiễm tra wifi là xong. Lưu ý là lúc này phải bảo đảm là 
cổng Lan của thiết bị đả được nối với cổng Lan của 
Modem nhà bạn. 

 
III. Lưu Ý: Cách Gắn-Tháo Nguồn 
 

• Gắn nguồn:  Cắm dây cấp nguồn AC sau khi dây Lan và 

PoE  đả gắn vào Adaptor đầy đủ 

• Tháo nguồn: Tháo dây cấp nguồn AC trước khi tháo 2 dây 

Lan và Poe 

 
 
--------------------------------------o0o----------------------------------- 


