
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG MODEM TRÊN HI FPT 

1. Chức năng khởi động modem 
Stt Tính năng Mô tả 

1.1. Thao tác khởi động Modem: 

Tại màn hình chính của Ứng 

dụng Hi FPT, Quý khách chọn 

mục Khởi động lại hoặc chọn 

mục Modem/ Khởi động lại 

modem. Bấm Thực hiện 

   

1.2 Xác thực thông tin: 

Hệ thống sẽ trả về mã OPT, 

Quý khách nhập mã OTP để 

xác thực và hoàn tất tính năng 

khởi động lại modem trên ứng 

dụng  Hi FPT. 

   

1.3 Hoàn tất khởi động Modem. 

Sau khi hoàn tất quá trình khởi 

động, modem có tín hiệu online 

trở lại, hệ thống sẽ gửi thông 

báo về Ứng dụng Hi FPT. 

    

 

  



2. Chức năng tắt mở Wifi 
Stt Tính năng Mô tả 

2.1 Tắt Wifi 

Quý khách chọn mục Modem, 

Tắt Wifi và Thực hiện 

 

 

2.2 Thông báo hoàn tất yêu cầu tắt 

Wifi 

   

2.3 Mở lại Wifi 

Quý khách muốn mở lại Wifi, 

bấm Bật Wifi  

   

 



3. Chức năng đối mật khẩu Wifi 
Stt Tính năng Mô tả 

3.1 Thao tác đổi mật khẩu Wifi 

Tại màn hình chính của ứng 

dụng Hi FPT, Quý khách chọn 

mục Modem, Đổi Mật khẩu. 

Quý khách nhập mật khẩu mới/ 

Xác nhận mật khẩu mới, sau đó 

chọn Thay đổi, chọn tiếp Thực 

hiện 

Lưu ý: Mật khẩu chỉ cho nhập 

chữ hoa, chữ thường, số, -,_  

 

   

  

  

3.2 Thông báo hoàn tất yêu cầu Đổi 

mật khẩu. 

Hệ thống gửi mã OTP vào số 

điện thoại đã đăng nhập Hi 

FPT, Quý khách nhập mã OTP 

để xác thực và hoàn tất tính 

năng Đổi mật khẩu wifi trên 

ứng dụng Hi FPT. Sau khi hoàn 

tất, hệ thống sẽ gửi thông báo 

về. 

 

 

  



4. Chức năng đổi tên sóng wifi 
Stt Tính năng Mô tả 

4.1 Thao tác đổi tên sóng Wifi 

Tại màn hình chính của Ứng 

dụng Hi FPT, Quý khách chọn 

mục Modem/ Sửa. Sau khi 

nhập Tên Sóng Wifi mới, Quý 

khách chọn Thực hiện. 

Lưu ý: Tên wifi chỉ cho nhập 

chữ hoa, chữ thường, số, 

khoảng trắng, -, _ 

   

4.2 Thông báo hoàn tất yêu cầu Đổi 

tên sóng Wifi. 

Hệ thống gửi mã OTP vào số 

điện thoại đã đăng nhập Hi 

FPT, Quý khách nhập mã OTP 

để xác thực và hoàn tất tính 

năng Đổi tên sóng wifi trên ứng 

dụng Hi FPT. Sau khi hoàn tất, 

hệ thống sẽ gửi thông báo về. 

 

   

 


