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HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI KHÔNG KẾT NỐI 

INTERNET KHI DÙNG SIM 3G VIETTEL TRÊN DWR-

730 (HW: B2; FW: 2.20_WW) 

1. Chuẩn bị 

- File firmware tải ở link:  

https://drive.google.com/file/d/0B4_LdExh-

jeZN2tfLW5oUDRJUE0/view?usp=sharing 

- Cáp USB cổng micro (cáp đi kèm theo thiết bị) 

- Thiết bị DWR-730 với phiên bản phần cứng (HW Ver) B2. 

- Sim 3G VIETTEL tiêu chuẩn, đã kích hoạt, còn tài khoản gốc và còn hoạt động 

bình thường. 

2. Thực hiện 

- Bước 1: Mở nguồn điện cho thiết bị, gắn cáp USB (kèm theo thiết bị) 1 đầu vào 

thiết bị, đầu còn lại gắn vào cục sạc 5VDC/1A hay cổng USB trên máy tính.  

-  Bước 2: Kết nối vào wifi của thiết bị với tên wifi và mật khẩu wifi có ghi trên 

nhãn thiết bị. 

- Bước 3: Mở trình duyệt web (IE/Firefox/Chrome…), gõ vào ô địa chỉ 

http://192.168.0.1 và đăng nhập bằng: 

o Username: admin 

o Password: Để trống 
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- Bước 4:  

o Vào Application  Firmware Upgrade  

o Bấm chọn Browse và tìm đến file firmware đã tải ở bước chuẩn bị  Chọn 

open  Chọn Upgrade 

 

 

- Bước 5: Chờ thiết bị nạp firmware và hoàn tất thời gian nạp. 
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- Bước 6: Reset cứng thiết bị sau khi nạp firmware hoàn tất bằng cách vẫn giữ thiết 

bị có nguồn, mở nắp sau thiết bị (chú ý  giữ cho cục pin không được rớt ra làm 

cho thiết bị mất nguồn), dùng đầu kim kẹp giấy nhấn và giữ nút reset từ 10s đến 

15s rồi buông ra  Thiết bị sẽ từ động khởi động lại  

 

3. Kiểm tra 

- Bước 7: Truy cập vào thiết bị như ở Bước 2 và Bước 3 ở trên 

- Bước 8: Vào Home  Status 
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HẾT 


