
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT FPT PLAY BOX 

 

Bước 1: Kết nối FPT Play Box với nguồn điện, sau đó nhấn nút Tắt/Mở phía sau Box. 

Bước 2: Kết nối tivi với Box qua cổng HDMI hoặc AV (tùy loại tivi) 

Bước 3: Kết nối cáp Internet cho box qua cổng RJ45 (cáp mạng) 

Bước 4: Bấm nút Power trên remote để mở Box 

Bước 5: Tùy chọn kết nối phù hợp 

- Nếu sử dụng dây LAN thì Box sẽ tự động lấy địa chỉ IP và truy cập thẳng vào giao diện 

chính. 

- Nếu sử dụng Wifi thì chọn ‘turn on Wifi’ trên màn hình hiển thị. Sau đó đăng nhập mật 

khẩu Wifi (password Wifi). Box sẽ tự động lưu và truy cập ở những lần sử dụng sau. 

Bước 6: Sau khi cài đặt FPT Play Box thành công. Quý khách sử dụng các nút trên remote và 

truy cập chương trình/ứng dụng để thưởng thức. 

Các thao tác cài đặt FPT Play Box giúp Quý khách  nắm rõ hơn: 

  

Các loại dây sẽ được gắn với Box (từ trái qua phải): Dây HDMI, dây AV, dây cáp 
LAN, dây nguồn và FPT Play Box  

 

 

 



Kết nối FPT Play Box với nguồn điện 

 

 

Lắp dây nguồn vào FPT Play Box  

  
Kết nối tivi với Box qua cổng HDMI hoặc AV 

Sau khi lắp dây nguồn vào Quý khách tiếp tục nối dây HDMI vào Box  



Kết nối cáp Internet cho box qua cổng RJ45  

Lắp dây cáp vào thiết bị. Nếu Quý khách sử dụng Wifi thì không cần thực hiện thao 
tác này. 

  

Hình ảnh hoàn thành việc gắn đầy đủ các loại dây.  
(Trường hợp kết nối Internet qua LAN - cổng RJ45 )  

 
 



Chọn kết nối mạng   

Nếu kết nối bằng Wifi, khi bật nguồn màn hình sẽ hiển thị như trên. Quý khách cần 
chỉ cần chọn vào mục Wifi và đăng nhập mật khẩu  để kích hoạt sử dụng. 

  

Sau khi kết nối mạng, tivi sẽ vào thẳng mục kênh truyền hình. Mọi tiện ích FPT Play 
Box đã sẵn sàng cho người dùng trải nghiệm.  

 

Chi tiết sử dụng, Quý khách vui lòng tham khảo tại:  

http://fptplay.tv/hoi-dap-fpt-play-box-7  

http://fptplay.tv/hoi-dap-fpt-play-box-7

