
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THIẾT BỊ MẠNG 3G DWR-710 

 

Thiết bị DWR -710 thuộc dạng Plug-and-Play tự động cài đặt driver và phần mềm khi được 

gắn vào máy tính. 

 

CHẾ ĐỘ 3G MODEM MODE 

Gắn vào cổng USB trên máy tính. Đèn LED đỏ và đèn phát sóng xanh sáng lên. 

Bạn mở trình duyệt web, nhập địa chỉ http://192.168.0.1 để truy cập vào thiết bị. 

Trên màn hình Login, bạn nhập Account mặc định là admin và bỏ trống mục Password. Ngôn 

ngữ hiện mặc định là English. Nhấn Login. 
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Màn hình quản lý thiết bị xuất hiện cho bạn các thông số hệ thống về nguồn tài nguyên bộ 

nhớ, CPU đang sử dụng: 

 

Trên thanh menu có nhiều tính năng: Wizard, Internet, Network, SMS, WiFi, Security và 

Application để bạn chọn và thiết đặt. 

Ở đây, ta chọn Wizard. Màn hình Wizard xuất hiện với từng bước cấu hình. Ở bước 1 là địa 

chỉ IP của mạng LAN mà thiết bị đang kết nối. Nếu chính xác, nhấn nút Next bên góc dưới 

bên phải. 
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Bước 2 là thiết đặt mạng WAN. 

 

Bước 3 là cấu hình kết nối Wi-Fi. 

 

Bạn sẽ đặt mật khẩu để cho các thiết bị khác nhập vào khi muốn kết nối với Hotspot của 

mình. Nó sẽ cấp password mặc định, bạn nên thay thế bằng password do mình đặt. Ở đây 

chúng tôi đặt password là “dlink123”. Ở mục SSID, bạn có thể đặt tên cho Hotspot để nó xuất 

hiện trên các mạng Wi-Fi của các thiết bị khác. Ở đây chúng tôi đặt là dlink-php. 
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Xong xuôi, chỉ có 3 bước thôi, bạn nhấn Done để hoàn tất. 

Nhấn OK trên hộp thoại hỏi bạn có nhập chính xác không. 

 

Thiết bị sẽ reboot lại. 

+ Thiết đặt Internet. 
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+ Thiết đặt Network: 

 

+ Thiết đặt SMS: 
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+ Thiết đặt Wi-Fi: 

 

+ Thiết đặt Security: 
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+ Thiết đặt Applications: 

 

CHẾ ĐỘ 3D ROUTER MODE: 

Gắn thiết bị vào một cổng USB trên máy tính. 

Dùng một thiết bị hỗ trợ Wi-Fi, có thể là USB Dongle, để kết nối với điểm phát Wi-Fi của 

thiết bị D-Link DWR-710. Nhập password truy xuất mà bạn đả thiết lập cho nó. 

Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ 192.168.0.1 để truy cập vào thiết bị. Trên màn hình 

Login của router này, bạn nhập tên Account mặc định là admin và để trống Password. Nhấn 

nút Login. 

 

Trên màn hình quản lý thiết bị, bạn có các tính năng tương tự như ở chế độ Modem. 

Sau khi cài đặt xong D-Link DWR-710 và mở chế độ Wi-Fi Router, từ các thiết bị di động, 

bạn có thể thấy tên nó xuất hiện trong danh sách các điểm kết nối Wi-Fi: 
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LƯU Ý: 

– Nếu gặp trường hợp không thể kết nối với bất cứ dịch vụ Internet di động nào, bạn cần 

kiểm tra xem SIM card được gắn chính xác không và phải bảo đảm đó là loại SIM hỗ trợ dịch 

vụ data 3G. Cũng kiểm tra coi phần mềm anti-virus (nếu có) của bạn có chặn kết nối không. 

– Gặp trục trặc về nhận diện thiết bị với máy Mac. Chủ yếu do cách hệ điều hành Mac quản 

lý các cổng USB. Khi bạn gắn thiết bị vào một cổng USB khác với cổng lần trước đã sử 

dụng, bạn phải cài đặt lại driver cho cổng đó nhận diện thiết bị. 
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