
I. KẾT NỐI MÁYTÍNH

Bước 1: Cắm dây cáp mạng chéo từ bộ Smart Control vào máy

tính.

Bước 2: Kiểm tra lớp mạng máy tính có trùng với lớp mạng

của thiết bị hay không?

Ví dụ: địa chỉ của thiết bị là: 192.168.1.10 thì máy tính có địa

chỉ như là: 192.168.1.12, Còn nếu có địa chỉ như là:

192.168.0.12 thì phải đổi lại cho trùng thì mới nhận ra thiết bị

được.

Control Panel > Network and Internet > Network

Connections > Internet Protocol Vesion 4 (TCP/IPv4)

Properties.

Tick chọn Use the following IP address:

IP address: 192.168.1.12

Subner mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

Sau đó bấm OK thoát ra.

II. KẾT NỐI PHẦN MỀM

Bước 1: Nhập địa chỉ IP vào web browser

http://192.168.1.10

Bước 2: Điền user: smart / password: control

Bước 3: Bấm vào nút tương ứng muốn đóng hoặc mở

III. ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN INTERNET

Bước 1: Đăng nhập vào trang web:

https://account.dyn.com/entrance/

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản



Bước 3: Tạo tên miền mới bằng cách bấm vào biểu tượng

Add Host Services sau khi login

- Điền thông tin tương tự hình dưới rồi sau đó bấm Activate

IV. THIẾT LẬPMODERM MẠNG

Bước 1: Đăng nhập vào moderm mạng thường có địa

chỉ: 192.168.1.1

Bước 2: NAT port cho thiết bị có địa chỉ:

192.168.1.10 port: 80

Tìm đến mục NAT > Virtual server. Điền thông tin

cấu hình như hình dưới

Bước 3: Kiểm tra NAT đã thành công hay chưa?

Đăng nhập địa chỉ website: http://canyouseeme.org

Điền Port muốn check vào rồi bấm Check Port mới Nat ở bước

trên, nếu OK thì nó sẽ hiện Success còn không thì Error.

Bước 4: Cấu hình tên miền DDNS

Điền thông tin tên miền và tài khoản vào mục DDNS là xong.

Bước 5: Cắm thiết bị vào moderm mạng và kết nối điện thoại

vào 3G thử với tên miền mới nếu đúng thì sẽ đăng nhập giống

như mạng Lan.


