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Trụ sở chính: Số 12, ngõ 151 đường Hồng Hà, p. Phúc Xá, q. Ba Đình, tp. Hà 
Nội 
CN HCM:      Số 200 đường Nguyễn Cư Trinh, Q1, tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại:     0437.17.18.18 – Fax: 043 717 3325 
Hotline:          0912 245 244 (Mr. Sơn) – 097 4444 097 (Mr. Lâm) 
Email:             thaithangvncompany@gmail.com 
Website:         www.dientuthaithang.com 

 
Link xem sản phẩm trên trang http://dientuthaithang.com 

http://dientuthaithang.com/ProductDetails.aspx?ID=1586&LevelID=191 
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- Lắp thẻ sim, thẻ nhớ (có thể không cần) trước khi sử dụng. 
- Khởi động: ấn giữ nút  đến khi màn hình khởi động. Màn hình chờ mặc định là đồng hồ. 
- Nút : Cancel/ Back. 
- Nút : OK 
1. Thực hiện cuộc gọi đi: 
a) Số chưa lưu trong danh bạ: ấn biểu tượng  ra màn hình nhập số muốn gọi. Nếu nhập sai 
ấn nút  để xóa đi nhập lại. Ấn nút  chọn Call để gọi. 
- Ấn Save to Phone  để lưu số vào danh bạ. 
b) Số đã lưu trong danh bạ: ấn phím  để truy cập danh bạ, trong đó có chức năng tìm kiếm 
nhanh. 
- Ấn phím  để chọn Options: 
 + Select: Nhập tên danh bạ muốn tìm. 
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 + Caller Groups: Gọi theo nhóm. 
 + Phonebook setting: cài đặt cho danh bạ. 
  Preferred storage: Chọn bộ nhớ để lưu danh bạ Sim, Phone, Both (lưu cả sim và 
điện thoại). 
  Speed dial: Quay số nhanh. 
  Status: On/Off tương ứng mở / tắt chế độ. 
  Set number: tạo các số để quay số nhanh, chọn Edit trong danh sách để nhập. 
 + My number: số của tôi, dùng để lưu số người dùng. 
 + Extra numbers: các số điện thoại mở rộng. 
  Owner number: số chủ sở hữu. 
  Service dialing: các số dịch vụ 
  SOS number: số khẩn cấp. 
 + Memory Status: tình trạng bộ nhớ trên sim, danh bạ. 
 + Copy Contacts: Sao chép danh bạ từ Sim   Điện thoại. 
 + Move contacts: di chuyển danh bạ từ Sim   Điện thoại. 
 + Delete all contacts: From Sim: xóa hết danh bạ lưu trên Sim; From Phone: xóa hết 
danh bạ lưu trên điện thoại. 
c) Lấy số từ Call history – Lịch sử cuộc gọi:  

Ấn vào biểu tượng trên màn hình cảm ứng để truy cập Call History. 
- Missed Calls: Các cuộc gọi nhỡ gần nhất. 
- Dialled calls: các số đã gọi gần nhất. 
- Received calls: các số đã nhận cuộc gọi gần nhất. 
- Delete call logs: Xóa bản ghi các cuộc gọi: 
 + Missed calls: xóa các cuộc gọi nhỡ. 
 + Dialled calls: xóa các cuộc gọi đi. 
 + Received calls: xóa các số đã gọi tới. 
 + delete all: xóa tất cả. 
2. Giao diện mặc định trên màn hình: 

 
3. Menu chính: 
-  để truy cập chức năng. 
-  để quay trở lại. 
Ấn phím  để vào menu 
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a) Multimedia: Đa phương tiện: 
- Ấn phím  để truy cập. 
 + Camera: chế độ chụp ảnh. 
 + Image viewer: xem lại ảnh đã chụp. 
 + Video recorder: Quay video. 
 + Video player: xem video. 
 + Audio player: chơi nhạc. 
 + Sound recorder: ghi âm. 
 + FM radio: nghe đài FM (yêu cầu kết nối với tai nghe làm ăng ten) 
b) Setting: 
Kết nối với tai nghe Bluetooth hoặc các thiết bị khác. 
Tai nghe Bluetooth: 
- Mở Bluetooth trên tai nghe. 
- Thao tác trên điện thoại đồng hồ: 
 + Vào mục Settings  Connectivity  Bluetooth. 
  Power: chuyển từ Off sang On là mở Bluetooth của điện thoại. 
  Visibility: Chuyển từ Off sang On là hiển thị Bluetooth của điện thoại cho các 
thiết bị khác muốn dò tìm Bluetooth của điện thoại nhìn thấy. 
  My device: Search new devices: ấn OK hoặc nút số  để dò tìm thiết bị tai nghe 
Bluetooth. 
  Search audio devices: dò tìm các thiết bị âm thanh. 
  My name: Đặt tên cho Bluetooth của điện thoại để các thiết bị khác khi dò tìm sẽ 
biết. 
  Advanced: Cài đặt nâng cao 
 
 


