VIETTEL E173Eu-1 HSPA USB Stick
Hướng dẫn sử dụng

1. Giới thiệu:
Modem Viettel E173Eu-1 HSPA là modem USB 3G đa chế độ, hoạt động trên
mạng HSUPA/HSDPA/ UMTS/ EDGE/ GPRS/ GSM. Với giao diện USB kết nối
với máy tính xách tay hoặc máy để bàn, thiết bị được tích hợp tính năng của một
modem và một máy điện thoại di động (nhắn tin SMS,thoại, internet tốc độ cao).
Thông tin kỹ thuật:
Giao diện
Tiêu chuẩn mạng
Dải băng tần
Tốc độ truyền dữ liệu
(Tối đa)
Thẻ nhớ

USB 2.0 tốc độ cao
HSUPA/HSDPA/ UMTS/ EDGE/ GPRS/ GSM
HSUPA/HSDPA/UMTS:2100MHz.
EDGE/GPRS/GSM: 1900/1800/900/850 MHz.
HSDPA: 7.2 Mbps Download
HSUPA: 5.76 Mbps Upload
Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 8GB
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Hỗ trợ USIM & SIM
LED

Chuẩn SIM 6 chân tiếp xúc
Hiển thị trạng thái hoạt động của E173Eu-1

Tự động cài đặt
Ăng ten
Nhiệt độ

Hỗ trợ
Ăng ten trong
Lưu trữ: –20℃ to +70℃
Hoạt động: –10℃ to +45℃
Windows Vista, Windows XP, Windows 7, MAC
OS, Linux.
D 71 mm×W 26 mm×H 12.5 mm (cả nắp đậy)
<40g
Chứng nhận CE, ROHS, SAR, REACH

Hệ điều hành hỗ trợ

Kích thước
Trọng lượng
Chứng nhận & phê chuẩn
Chú ý:
Bản hướng dẫn này miêu tả hình dáng của USB, cũng như quy trình chuẩn bị, lắp
đặt và gỡ bỏ. Đối với những thông tin vận hành chi tiết về chương trình quản lý,
bạn hãy truy cập mạng để nhận được sự trợ giúp trong chương trình quản lý này.
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2. Thông tin về USB
Hình vẽ dưới đây mô tả hình dáng của USB. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin
mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực sẽ có những đặc điểm khác.
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 Đầu Nối USB
Kết nối USB với một máy tính cá nhân.
 Lỗ Buộc Dây
Bạn có thể buộc nắp và USB với nhau bằng cách luồn một sợi dây qua các lỗ buộc
dây, nhờ đó nắp sẽ khó bị thất lạc.
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 Đèn Báo
Cho biết trạng thái của USB.
 Xanh lá cây, cứ sau 3 giây nhấp nháy hai lần: USB đang bật.
 Xanh lá cây, cứ sau 3 giây nhấp nháy một lần: USB đang đăng ký với một mạng
2G.
 Xanh da trời, cứ sau 3 giây nhấp nháy một lần: USB đang đăng ký với một mạng
3G/3G+.
 Xanh lá cây, đứng yên: USB được kết nối với một mạng 2G.
 Xanh da trời, đứng yên: USB được kết nối với một mạng 3G.
 Lục lam, đứng yên: USB được kết nối với một mạng 3G+.
 Tắt: USB được tháo bỏ.
 Khe Cắm Thẻ SIM/USIM
Chứa một thẻ Module Nhận Dạng Thuê Bao (SIM)/Module Nhận Dạng Thuê Bao
Toàn Cầu (USIM).
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 Khe Cắm Thẻ MicroSD
Chứa một thẻ microSD.
Chuẩn Bị Sẵn Sàng Cho USB Của Bạn
1. Trượt phần vỏ ra khỏi chiếc USB.
2. Lắp thẻ SIM/USIM và thẻ microSD vào các khe cắm thẻ tương ứng như minh
họa trong hình bên dưới.
3. Lắp vỏ của USB vào giống như vị trí ban đầu.
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Chú ý:
 Thẻ microSD là một phụ kiện tùy chọn. Nếu không được cung cấp trong gói sản
phẩm, bạn có thể tự mua một chiếc.
 Hãy bảo đảm rằng góc vát của thẻ SIM/USIM ăn khớp với góc vát của khe cắm
thẻ SIM/USIM và thẻ microSD được lắp theo hướng theo chỉ dẫn của nhãn trên
khe cắm thẻ microSD.
 Không tháo thẻ microSD hoặc SIM/USIM ra khi đang sử dụng. Nếu không, thẻ
cũng như USB có thể bị hỏng và dữ liệu lưu trữ trên thẻ có thể hỏng.

3. Hướng Dẫn Cài Đặt/Tháo Bỏ
Quy trình cài đặt chương trình quản lý tùy thuộc vào hệ điều hành (OS) được cài
đặt trên máy tính cá nhân của bạn. Những phần dưới đây lấy Windows XP làm ví
dụ.
Kết nối USB với một máy tính cá nhân
Cắm USB vào cổng USB trên máy tính cá nhân của bạn.
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Cài đặt chương trình quản lý USB
1. Kết nối USB với máy tính
2. Hệ điều hành sẽ tự động tìm kiếm, nhận dạng ổ cứng mới và bắt đầu việc cài đặt
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Chú ý:
Nếu chương trình không chạy tự động, vào My computer, chọn biểu tượng ổ USB,
sau đó, kích đúp chuột vào AutoRun.exe để chạy chượng trình.
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3. Giao diện hiện ra như sau
3.1 Cài nhanh
3.1.1 Bước 1: Chọn Cài nhanh rồi nhấn OK.
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3.1.2 Bước 2: Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.
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3.1.3 Bước 3: Nhấn Kết thúc.
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3.2 Cài đặt thông thường
3.2.1 Bước 1: Chọn Cài thông thường rồi nhấn OK.

13

3.2.2 Bước 2: Nhấn Tiếp theo.
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3.2.3 Bước 3: Nhấn Tiếp theo.
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3.2.4 Bước 4: Nhấn Cài.
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3.2.5 Bước 5: Chờ quá trình cài đặt hoàn tất.
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3.2.6 Bước 6: Nhấn Kết thúc.
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3.3 Với Hệ Điều Hành Mac
Hệ thống sẽ tự động hiển thị một biểu tượng CD-ROM: D-com 3G trên desktop khi
bạn kết nối modem với máy tính đúng cách. Nhấp đúp vào installation software
package sau đó thực hiện theo các hướng dẫn của hệ thống để hoàn thành cài đặt
phần mềm
3.4 Sau khi chương trình được cài đặt, biểu tượng kết nối xuất hiện như sau:
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3.5 Để bắt đầu kết nối, nhấn vào “kết nối” trên giao diện, kết nối thành công có
biểu tượng như sau:

Bắt đầu chạy chương trình quản lý
Sau khi lắp đặt, chương trình quản lý sẽ tự động chạy. Như vậy, mỗi lần USB được
kết nối với máy tính, chương trình quản lý sẽ vận hành tự động.
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Bạn có thể kích đúp chuột vào biểu tượng tắt trên màn hình máy tính để bắt đầu
chạy chương trình quản lý.
Hướng dẫn nạp tiền (dành cho thuê bao trả trước)
Bước 1: Sau khi truy nhập chương trình, nhấn vào “Nạp tiền và kiểm tra tài khoản”.
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Bước 2:
- Để nạp tiền vào tài khoản chọn “Nạp tài khoản” đánh mã số thẻ chọn”#” nhấn
“Gửi”.

- Để kiểm tra tài khoản chính chọn: “Kiểm tra tài khoản chính” nhấn “Gửi”.
- Để kiểm tra tài khoản khuyến mại: chọn “Tài khoản khuyến mại” nhấn “Gửi”.
- Nhấp vào "Tra cước" và " Tra lưu lượng " để kiểm tra tài khoản trả sau
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- Ứng tiền cho thuê bao trả trước:
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
 Thuê bao D-com 3G trả trước có tài khoản còn từ 0 đến 300 đồng nhưng còn thời
hạn sử dụng (chưa bị khóa 1 chiều);
 Là thuê bao đã hoạt động ít nhất 03 tháng (kể từ khi kích hoạt thuê bao);
 Chỉ được ứng tối đa 1 lần với mỗi lần nạp thẻ, nếu sau khi nạp thẻ chưa trừ hết
số tiền đã ứng thì không được sử dụng tiếp dịch vụ.
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:
Từ giao diện phần mềm D-com 3G, chọn mục “Ứng tiền cho thuê bao trả trước”
nhấn “Gửi”.
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Lưu ý:
Số tiền ứng trước là 5.000 đồng/lần;
Hệ thống sẽ trừ số tiền ứng trước của thuê bao vào lần nạp thẻ tiếp theo.
Hướng dẫn kích hoạt SIM D-Com 3G trả trước:
Sau khi đăng ký thông tin cá nhân cho thuê bao trả trước, khách hàng tiến hành
kích hoạt thuê bao bằng một trong 2 cách sau:
- Cách 1: Kích hoạt bằng điện thoại di động:
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Lắp thẻ SIM D-Com 3G trả trước vào điện thoại di động và gọi 900 để kích hoạt.
- Cách 2: Kích hoạt bằng USB 3G:
Lắp thẻ SIM D-Com 3G trả trước vào thiết bị USB 3G và cắm vào máy tính .
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Từ giao diện sử dụng, nhấp " Kích hoạt 900" để kích hoạt SIM

26

Sau khi kích hoạt thuê bao, khách hàng đã có thể sử dụng dịch vụ D-Com 3G.

Lưu ý: Trong quá trình kích hoạt bằng USB 3G, nếu có lỗi “Không tìm thấy thiết
bị âm thanh. Cuộc gọi sẽ bị ngắt” nghĩa là máy tính chưa được cài driver âm
thanh. Bạn cần cài đặt driver âm thanh cho máy để thực hiện cuộc gọi 900.
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Dcom 3G dịch vụ VAS:
Dịch vụ
Nội dung
Chia sẻ dữ liệu
Dịch vụ lưu trữ và chia sẻ nội dung : phim, ảnh, tài
liệu, phần mềm.
Đào tạo từ xa
Dịch vụ học tập qua internet. Với các bài giảng cấp
1,2,3, ôn thi đại học. Khách hàng sẽ học tập ngay tại
thông qua internet.
Vnexpress
Thông tin nhanh & mới nhất được cập nhật hàng giờ.
Tin tức Việt Nam & thế giới về xã hội, kinh doanh,
pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, ...
Dailyinfo
Trang báo điện tử Dailyinfo của Viettel chuyên tin hay,
thời trang, giới trẻ, người đẹp, giải trí cuối tuần.
Youtube
Là nơi khám phá, xem xét, chia sẻ, upload các video
Kunkun
Mạng xã hội di động Kunkun giúp bạn: Chia sẻ lời
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Hội thảo trên
máy tính
Âm nhạc

Công nghệ

Kinh tế
Mạng mua bán

khuyên về địa điểm. Thanh toán thuận tiện qua di
động. Biết bạn bè đang ở đâu
Dịch vụ hội họp từ xa qua internet, khách hàng có thể
họp hành dù đang ở bất cứ đâu.
Trang nhạc online số 1 VN, đầy đủ nhất thể loại,
album, ca sĩ, bài hát, ca khúc, video clip hot hay nhất,
nghe nhạc chất lượng cao kèm lời lyric
Cộng Đồng Công Nghệ, Diễn đàn Điện thoại, Máy
tính, Máy Ảnh, Nhiếp Ảnh, Đồ Công Nghệ, Android,
iPhone, iPad, Symbian, Palm, WebOS, Bada, Mac, ...
Thông tin mới nhất về tình hình kinh tế trong nước và
thế giới
Diễn đàn mua bán online, website thương mại điện tử
sôi động và uy tín nhất Việt Nam với hơn 500 nghìn
thành viên tham gia.
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4. Tháo bỏ USB ra khỏi máy tính
1. Kích đúp chuột vào biểu tượng
trên khu vực thông báo. Sau đó, một hộp
thoại tên là Unplug or Eject Hardware sẽ hiện ra.
2. Chọn ổ cứng tương ứng và nhấn Stop
3. Khi thông điệp “It is safe to remove the device” hiện ra, hãy bỏ USB ra khỏi
máy.
Gỡ bỏ chương trình quản lý
1. Chọn Start > Control Panel > Add or Remove Programs
2. Tìm chương trình quản lý và nhấn Remove để gỡ bỏ
Chú ý:
Thoát khỏi chương trình quản lý trước khi gỡ bỏ nó.

5. Thông tin an toàn.
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Đối với người sử dụng
 Không sử dụng thiết bị vô tuyến trên máy bay, trạm xăng dầu và trong bệnh viện.

Hãy đọc kỹ và tuân theo các chỉ dẫn về an toàn và tắt modem của bạn trong các
trường hợp đó.
 Việc sử dụng USB modem có thể gây nhiễu đến các thiết bị y tế như máy trợ
thính và máy điều hoà nhịp tim.
 Lưu ý các thông tin cảnh báo ở các khu vực như nhà máy lọc dầu hay nhà máy
hoá chất, ở đó có khí ga hay các sản phẩm dễ gây cháy nổ.
 Để modem xa tầm với của trẻ em. Modem có thể gây thương tích nếu sử dụng
như đồ chơi.
Sử dụng USB Modem của bạn
 Chỉ sử dụng các phụ kiện chính hãng do nhà máy sản xuất. Sử dụng các phụ kiện

không rõ nguồn gốc sẽ không được bảo hành.
 Tránh sử dụng modem gần hoặc bên trong các cấu trúc kim loại, việc này có thể

gây phát xạ sóng điện từ.
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 USB Modem không phải là loại chống thấm nước do đó hãy giữ modem nơi khô

giáo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào.
 Giữ modem một cách cẩn thận. Không được làm rơi, làm cong, va đập mạnh.
 Bạn sẽ không được bảo hành nếu tháo dỡ modem.
 Modem có thể hoạt động trong dải nhiệt độ -10°C ~ +45°C và độ ẩm 5%~95%.

Phiên bản: V100R001_01
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Số hiệu: 31010ETJ

