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HƯHƯHƯHƯỚỚỚỚNG DNG DNG DNG DẪẪẪẪN CÀI ĐN CÀI ĐN CÀI ĐN CÀI ĐẶẶẶẶTTTT    GPRSGPRSGPRSGPRS    
Để cài đặt GPRS, bạn có thể lựa chọn 2 cách sau: 
� Cách 1Cách 1Cách 1Cách 1: C: C: C: Cài đài đài đài đặặặặt t t t ttttựựựự    đđđđộộộộngngngng 
� Cách 2Cách 2Cách 2Cách 2: : : : CCCCài đài đài đài đặặặặt t t t ththththủủủủ    công trên máy đicông trên máy đicông trên máy đicông trên máy điệệệện thon thon thon thoạạạại di đi di đi di đi di độộộộngngngng    
 
1.1.1.1. CàiCàiCàiCài    đđđđặặặặt t t t ttttựựựự    đđđđộộộộng: ng: ng: ng: tùy theo nhà cung cấp mạng điện thoại  

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. HưHưHưHướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn cài đn cài đn cài đn cài đặặặặt GPRS cho mt GPRS cho mt GPRS cho mt GPRS cho mạạạạng Mobifoneng Mobifoneng Mobifoneng Mobifone    

 

BưBưBưBướớớớc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIM  
• Soạn tin nhắn với nội dung : "DK GPRSDK GPRSDK GPRSDK GPRS" gửi đến 994994994994 để kích hoạt dịch vụ GPRS. 
• Nếu cần hỗ trợ vui lòng gọi đến tổng đài: 18001090 18001090 18001090 18001090 để được hướng dẫn cài đặt. 

BưBưBưBướớớớc 2: Cài đc 2: Cài đc 2: Cài đc 2: Cài đặặặặt GPRS cho máy t GPRS cho máy t GPRS cho máy t GPRS cho máy điđiđiđiệệệện thon thon thon thoạạạạiiii  
• Gửi tin nhắn với nội dung: "GPRS TÊNHÃNGLOGPRS TÊNHÃNGLOGPRS TÊNHÃNGLOGPRS TÊNHÃNGLOẠẠẠẠIMÁYIMÁYIMÁYIMÁY" gởi đến số 994994994994. 

Tên Hãng: Nokia = N, Samsung=SA, Sony=SE. Motorola=M, LG=L, Siemens=S.  
Ví dVí dVí dVí dụụụụ: "GPRS N6300" cho Nokia 6300.  

• Sau khi nhận tin nhắn phản hồi, bấm vào Cài đCài đCài đCài đặặặặtttt để cài cấu hình GPRS cho máy. Mã PIN để cài đặt: 
1234123412341234 

• Tham khảo giá cước GPRS tại: http://www.mobifone.com.vn/web/vn/products/tariff_vas.jsp 

1.1.1.1.2222. Hư. Hư. Hư. Hướớớớng dng dng dng dẫẫẫẫn càn càn càn cài đi đi đi đặặặặt GPRS cho mt GPRS cho mt GPRS cho mt GPRS cho mạạạạng Vng Vng Vng Viiiinaphnaphnaphnaphoneoneoneone    

 

BưBưBưBướớớớc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIM  
• Soạn tin nhắn với nội dung: “GPRS ONGPRS ONGPRS ONGPRS ON” gửi 333333333333.... Hệ thống sẽ tự động cài đặt GPRS và gửi cho bạn bản 

tin cài đặt cấu hình. Khi nhận bản tin, bạn nhập mã PIN là 1111111111111111 sau đó lưu và kích hoạt để sử dụng dịch 
vụ. 

• Tham khảo tại : http://www.vinaphone.com.vn/view.do?g=services&p=gprs 

BưBưBưBướớớớc 2: Cài đc 2: Cài đc 2: Cài đc 2: Cài đặặặặt GPRS cho máy t GPRS cho máy t GPRS cho máy t GPRS cho máy điđiđiđiệệệện thon thon thon thoạạạạiiii 
• Gửi tin nhắn với nội dung: "GPRS LoGPRS LoGPRS LoGPRS LoạạạạiĐiiĐiiĐiiĐiệệệệntntntnthohohohoạạạạiiii", đến số 333333333333. Ví dụ: "GPRS 6300" cho Nokia 6300. 
• Sau khi nhận tin nhắn phản hồi, bấm vào Cài đCài đCài đCài đặặặặtttt để cài cấu hình GPRS cho máy. Mã PIN để cài đặt: 

1111111111111111 
• Tham khảo giá cước GPRS tại: http://www.vinaphone.com.vn/view.do?g=tariff&p=tariff_gprs 
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BưBưBưBướớớớc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIMc 1: Đăng ký GPRS cho SIM  
• Soạn tin nhắn với nội dung "GPRS1GPRS1GPRS1GPRS1" hoặc "GPRS2GPRS2GPRS2GPRS2" hoặc "GPRS3GPRS3GPRS3GPRS3" gửi đến 191191191191 để kích hoạt GPRS 

(Lưu ý thuê bao GPRS1: 5000VNĐ/tháng, GPRS2: 20000VNĐ/tháng, GPRS3: 300.000/1tháng ( 
GPRS3- không hạn chế về dung lượng)) 

• Nếu cần hỗ trợ vui lòng gọi đến tổng đài: 18008180081800818008198198198198 để được hướng dẫn cài đặt. 

BưBưBưBướớớớc 2: Cài đc 2: Cài đc 2: Cài đc 2: Cài đặặặặt GPRS cho máy t GPRS cho máy t GPRS cho máy t GPRS cho máy điđiđiđiệệệện thon thon thon thoạạạạiiii  
• Gửi tin nhắn với nội dung: "GPRS LoGPRS LoGPRS LoGPRS LoạạạạiiiiĐiĐiĐiĐiệệệệnthonthonthonthoạạạạiiii" đến 191191191191. Ví dụ: "GPRS 6300" cho Nokia 6300. Sau khi 

nhận cấu hình cài đặt, bấm CCCCài đài đài đài đặặặặtttt để cài GPRS cho điện thoại. Mã PIN để cài đặt : 1111111111111111. Chờ giây lát 
bạn sẽ nhận được 3 tin nhắn cài đặt bao gồm: Viettel MMS, Viettel GPRS, Viettel Wap. Để chạy được 
M-Plus bạn phải set active Viettel GPRS.  

• Tham khảo giá cước GPRS tại: 
http://mobile.vietteltelecom.vn/home/services.type.jsp?type=7&id=683#683 

Lưu Lưu Lưu Lưu ýýýý: Để tải M-Plus bằng GPRS bạn phải cài đặt kích hoạt Viettel Wap, để chạy được M-Plus bạn cài đặt 
kích hoạt lại Viettel GPRS. Để cài đặt kích hoạt bạn vào biểu tượng Internet (truy cập web) -> Setting. Tùy 
từng dòng máy sẽ có những tên gọi khác nhau.  

ĐĐĐĐốốốối vi vi vi vớớớới máy Nokia Series 40 ci máy Nokia Series 40 ci máy Nokia Series 40 ci máy Nokia Series 40 cầầầần làm thêm các thao tác đn làm thêm các thao tác đn làm thêm các thao tác đn làm thêm các thao tác đểểểể    truy ctruy ctruy ctruy cậậậập p p p MMMM----PlusPlusPlusPlus    ttttừừừừ    điđiđiđiệệệện thon thon thon thoạạạại i i i nhưnhưnhưnhư    sau:sau:sau:sau: 
Vào Settings (Cài đặt) => Chọn Configuration (Cài đặt cấu hình) => Chọn Personal Configuration Settings 
(Cài đặt cấu hình riêng) => Nhấn nút Add New (Thêm mới nếu chưa có cấu hình) hoặc Options (Tùy chọn). 
Nếu chọn Option (Tùy chọn) => chọn Add new (Thêm mới), bạn sẽ nhận một menu mới trong đó bạn phải 
chọn một vài thông số. Sau đó cuộn xuống và chọn Access Point (Điểm truy cập) và nhấp Select (Chọn).  

Lưu Lưu Lưu Lưu ýýýý: Tùy chọn này không có trong máy Nokia 3220 và một số đời máy khác. Bạn bạn sẽ chọn Service 
(Dịch vụ) nếu máy không có chữ Access Point (Điểm truy cập), không chọn Web option (Web). 
• Vào Access Point Settings (Cài đặt Điểm truy cập) => Chọn Bearer Settings (Cài đặt Bearer) => Chọn 

Packet Data Access Point (Điểm truy cập Dữ liệu gói) => Nhập địa chỉ APN theo nhà cung cấp (APN 
Viettel: v-internet, APN MobiFone: m-wap, APN Vinaphone: m3-world) => Chọn OK (Đồng ý) => Trở lại 
menu Personal Configurations Settings (Cài đặt cấu hình riêng), nơi mà bạn có thể thấy Access Point 
(Điểm truy cập) đã chọn => Chọn Options (Tùy chọn) => Chọn Activate (Kích hoạt) Access Point (Điểm 
truy cập) này 

  
• Bật ứng dụng M-Plus và sử dụng. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề “KHÔNG KẾT NỐI” được với Nokia dòng 

Series 40 2.0, bạn cần chắc chắn đã nhập đầy đủ các thông tin của cài đặt APN gồm username, mật 
khẩu, port… Có thể tham khảo thông số tại “CÀI ĐẶT THỦ CÔNG”. Để biết máy bạn có phải là Series 
40 hay không vui lòng vào Google gõ: “Tên máy và Series 40”.  
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Lưu Lưu Lưu Lưu ý khi cài ý khi cài ý khi cài ý khi cài đđđđặặặặt cho máyt cho máyt cho máyt cho máy    điđiđiđiệệệện thon thon thon thoạạạạiiii    di đdi đdi đdi độộộộngngngng  
• Các tin nhắn gởi đến tổng đài đều hoàn toàn miễn phí. Có một số trường hợp như máy điện thoại 

samsung thì sau khi cài đặt dịch vụ GPRS hoàn tất, vui lòng tắt máy và khởi động lại. Nếu cần hỗ trợ vui 
lòng liên hệ với Dịch vụ Khách Hàng (08) 3526 6060.  

• Nếu máy bạn chưa có trong hệ thống, bạn có thể chọn một mẫu điện thoại thông dụng của từng hãng. 
Nokia: 6300, Samsung: X700, Motorola: V3i. Ví dụ máy bạn thuộc hãng Nokia nhưng dòng máy của bạn 
chưa hỗ trợ bạn có thể soạn tin nhắn "GPRS 6300". 
 

2.2.2.2. Cài đCài đCài đCài đặặặặt t t t ththththủủủủ    công trên máy đicông trên máy đicông trên máy đicông trên máy điệệệện thon thon thon thoạạạại di đi di đi di đi di độộộộngngngng  

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Thông sThông sThông sThông sốốốố    GPRSGPRSGPRSGPRS----MobiFoneMobiFoneMobiFoneMobiFone  
• Homepage: http://wap.mobifone.com.vn  
• Security: off  
• IP address: 203.162.21.114  
• Bearer: GPRS  
• Username: mms  
• Password: mms  
• APN/GPRS access point: mmmm----wapwapwapwap  
• Nếu có gateway hoặc proxy 
• Khai báo  IP: 203.162.021.107 Port : 3128 hoặc 9201  

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Thông sThông sThông sThông sốốốố    GPRSGPRSGPRSGPRS----VinaphoneVinaphoneVinaphoneVinaphone  
•  Homepage: http://wap.vinaphone.vnn.vn  
• Security: off  
• IP address: 10.1.10.46  
• Bearer: GPRS  
• Username: mms  
• Password: mms 
• APN/GPRS access point: m3m3m3m3----worldworldworldworld 
• Nếu có gateway hoặc proxy 
• Khai báo IP: 10.1.10.46 
• Port: 3128 hoặc 9201 hoặc 8000 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Thông sThông sThông sThông sốốốố    GPRSGPRSGPRSGPRS----ViettelViettelViettelViettel  
•  Homepage: http://www.viettelmobile.com.vn 
• Security: off  
• IP address:  
• Bearer: GPRS  
• Username:  
• Password:  
• APN/GPRS access point: vvvv----internet internet internet internet  


