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HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH KẾT NỐI INTERNET 

CHO DSL-2877AL TRÊN TRÌNH WIZARD. 

1. Chuẩn bị 

- Đường truyền internet (cáp đồng/ cáp quang + bộ chuyển đổi quang điện) 

đang còn hoạt động. 

- Các thông tin liên quan đến tên người dùng (username) và mật khẩu người 

dùng (password) được cung cấp từ nhà mạng thông qua các hợp đồng liên 

quan. 

- Thiết bị DSL-2877AL. 

- Máy tính bàn/ Laptop. 

2. Thực hiện 

- Bước 1: Kết nối một hoặc nhiều dây liên quan: 

o DSL: vào cổng DSL (cổng điện thoại màu nâu bên trái thiết bị) 

o FTTH: vào cổng WAN (cổng RJ45 màu đỏ) 

o 3G: Cắm USB 3G (có sim 3G theo kèm) tương thích với 01 trong 

02 cổng USB trên thiết bị. 

o Cấp nguồn và bật công tắc cho thiết bị. 

- Bước 2: Chờ thiết bị đã khởi động lên (đèn nguồn sàng xanh), kết nối vào 

thiết bị qua dây cáp đi kèm hoặc kết nối wifi. Truy cập vào trang web cấu 

hình của thiết bị http://192.168.1.1 với tài khoản mặc định và chọn login 

o Uername: admin 

o Password: admin 



 
 

  

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY VISCOM              LƯU HÀNH NỘI BỘ 2 

 

 

- Bước 3: Chọn Next ở màn hình welcome to the setup wizard 

 

- Bước 4: Tạo mật khẩu quản trị cho thiết bị và chọn Next ở màn hình tiếp 

theo. 

 

- Bước 5: Chọn múi giờ GMT+7 và chọn Next ở màn hình tiếp theo 
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- Bước 6: Chọn dạng kết nối internet (DSL/FTTH), quốc gia và nhà cung 

cấp dịch vụ mạng tương ứng và chọn Next để sang bước tiếp theo. 

 

- Bước 7: Nhập tên người dùng (user name) vào ô User name và mật khẩu 

người dùng nhập lần lược vào 2 ô password và Confirm password  Next.  

Lưu ý: Tên người dùng và mật khẩu được lấy theo hợp đồng của nhà mạng. 

Mật khẩu phân biệt chữ hoa, thường và các ký tự đặt biệt. 

 

- Bước 8: Đặt mật khẩu Wi-Fi cho 02 băng tần 2.4Ghz và 5.0 Ghz tương tự 

như hình bên dưới  Next. 
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- Bước 9: Chọn 01 trong 04 kiểu thiết lập bảo mật wifi. Khuyến nghị nên 

dùng kiểu bảo mật BEST  Next. 

 

- Bước 10: Đặt mậu khẩu wifi cho 02 sóng wifi tương ứng với 02 băng tần 

tương tự như hình bên dưới  Next. 

 

 

- Bước 11: Thiết lập dịch vụ điện toán dám mây cho thiết bị (nếu cần) bằng 

cách chọn Next. 
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- Bước 12:  

o Nếu chưa có tài khoản cho dịch vụ mydlink  chọn No,…  Next 

và khai báo các thông tin liên quan. 

 

o Nếu đã có tài khoản mydlink trước đó  Chọn Yes,…  Next rồi 

đăng nhập vào tài khoản mydlink  login  Connect. 

 

 

 

o Chọn Finish ở màn hình kế tiếp để hoàn tất quá trình cài đặt 
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3. Kiểm tra 

- Cách 1: Login vào trang cấu hình thiết bị  Status  device info  Xem 

trạng thái kết nối trong phần Internet status 

 

- Cách 2: Kết nối PC/ Laptop vào thiết bị thông qua có dây hoặc không dây 

và thử truy cập internet. 

 

HẾT 


