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HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VÀ SỬ DỤNG BỘ PHÁT WIFI 3G 

D-LINK DWR-710 

1. Yêu cầu: Các thiết bị cần có: 

- Bộ phát không dây 3G DWR-710. 

- SIM 3G đã được kích hoạt và còn tài khoản gốc. 

- Thiết bị di động có wifi (Smart phone/Laptop). 

2. Thực hiện: 

- Bước 1: Lắp SIM 3G vào thiết bị và cắm thiết bị vào nguồn điện USB 

5V/1A. 

- Bước 2: Kết nối không dây từ laptop đến bộ phát không dây theo thông 

tin trên thẻ thông tin sản phẩm đi kèm. 

- Bước 3: Mở trình duyệt web, gõ http://192.168.0.1 vào ô địa chỉ, truy 

cập vào trang cấu hình của thiết bị với tài khoản người dùng là admin và 

mật khẩu để trống  Log In. 

 

- Bước 4: Cấu hình kết nối internet: SETUP  INTERNET SETTINGS  

 MANUAL INTERNET CONNECTION SETUP 

o Chọn Auto APN khi sử dụng các SIM 3G của các nhà mạng 

Viettel, VinaPhone và Mobile Fone. 

o Với các SIM 3G của các nhà mạng khác, bỏ chọn Auto APN và 

điền đầy đủ các thông tin bắt buộc của các nhà mạng, bao gồm: 

 ISP: Tên của nhà mạng 

 Username (*): Thông tin truy cập người dùng 
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 Password (*): Mật khẩu truy cập người dùng 

 APN (*): Tên điểm truy cập 

 Chọn dạng kết nối lại (reconnect mode):  Always 

Lưu ý: (*) Là các thông tin bắt buộc ở trên được cung cấp bởi các nhà mạng.  

 

- Bước 5: Thiết lập wireless: SETUP  WIRELESS SETTINGS 

o Chọn Wireless Connection Setup Wizard 

 

o Bấm NEXT ở giao diện tiếp theo  
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o Đặt tên Wi-Fi vào ô Wireless Network Name (SSID)  Next 

 

o Đặt mật khẩu Wi-Fi vào ô Network Key  Next 

 

o Bấm Save ở giao diện tiếp theo để kết thúc việc cài đặt Wi-Fi 

 

3. Kiểm tra: 

- Bước 6: Kết nối lại wifi với các thiết lập mới ở trên 
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- Bước 7: Đăng nhập vào trang cấu hình  STATUS  DEVICE INFO 

 Xem mục connection status 

o Nếu connection status = connected  thiết bị kết nối internet 

thành công. 

o Nếu connection status = disconnected  Thiết bị chưa kết nối 

được internet thành công  Kiểm tra lại SIM 3G và các cấu hình 

cho phần internet liên quan. 

 

 

HẾT 

 


