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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 

 

 

 
H1. Sơ đồ các nút trên kính 

1 – Đèn báo tắt mở (Kính đang ON thì màu xanh, Off là tắt). 
2 – Đèn báo sạc (Cắm sạc thì màu đỏ). 
3 – Nút ON-OFF. 
4 -   Nút di chuyển file tiếp theo hoặc tua đi. 
5 -  Nút lùi file hoặc tua lại. 
6 – Nút OK/Enter/Menu/ Play/Pause. 

7 -  Nút tăng âm lượng, chuyển trang, lặp lại đoạn A-B. 
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8 -  Nút giảm âm lượng, Lùi lại trang. 
9 – Nút ESC, thoát khỏi menu. 
10 – Chân cắm sạc DC 5V. 
11 – Tai nghe. 
12 – Kẹp mũi. 
13 – Chân cắm USB và thẻ nhớ mở rộng (tối đa 32GB) 

 
H2. Các phụ kiện đi kèm 

- USB download cable – Cab kết nối với PC bằng cổng USB để tải phim, nhạc, hình ảnh vào bộ 
nhớ trong hoặc thẻ nhớ ngoài. 
- USB Charge cable – Dây sạc bằng cổng USB, có thể cắm vào cục USB Charger kết nối trực tiếp 
với điện 220V hoặc cắm vào PC. 
- USB Charger: cục sạc kết nối với điện 220V. 

Chức năng Mô tả 
Bộ nhớ 2 GB bộ nhớ trong, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài TF tối đa 32 GB 
Hệ thống Hỗ trợ xem file, lưu trữ file. 
Màn hình Màn hình ảo 52 inch 4:3 (tương đương mắt thường nhìn cách 2m) 
Ngôn ngữ Đa ngôn ngữ 
Định dạng file âm thanh MP3, WMA, FLAC, ACC, APE 
Tần số trả về 30Hz-18KHz 0dB±3dB 
Nguồn ra L(10mw) + R (10mw) (32) 
Tai nghe Formal/Rock/Pop/Classic/Custom/Bass/Jazz 

ĐỊnh dạng video 
RM/RMVB dưới 720*578 
AVI dưới 800*400 
FLV 

Giao thức USB USB 2.0 tốc độ cao 
Sạc DC5V 
Pin trong Pin Lithium polymer 3.7V 
Âm lượng 170mm+55mm+30mm 
Nhiệt độ làm việc 0ºC-60ºC 
Trọng lượng 80g 
Hệ điều hành hỗ trợ Win 2000/XP/Vista/7 
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H3. Menu chính 

1. Các thao tác cơ bản: 
1.1 Bật/ Tắt thiết bị: 

- Bật: gạt nút (3) sang vị trí ON. 
- Tắt: gạt nút (3) sang vị trí OFF. 

1.2 Kết nối với máy tính và sao chép dữ liệu: 
- Thiết bị đang OFF 
- Cắm cab kết nối với máy tính. 
- Gạt nút (3) sang ON, máy tính tự động nhận ổ lưu trữ. Lúc này các ổ trong hoặc 

thẻ nhớ đã cắm vào thiết bị sẽ hoạt động như 1 ổ USB thông thường, có thể copy các file 
từ thiết bị sang máy tính hoặc ngược lại. 
1.3 Kết nối thêm thẻ nhớ mở rộng (tối đa 32GB) 

 
H4. Cắm thẻ nhớ ngoài. 

Sau khi đã cắm thẻ nhớ, khi truy cập các mục trong Menu có thể chọn các file ở 2 
thư mục con là “Flash” hoặc “SD card”. SD card là thẻ nhớ cắm ngoài. Flash là bộ nhớ 
trong của kính. 
1.4 Điều chỉnh âm lượng: 

- Khi chơi nhạc hay xem video, ấn nút  để giảm âm lượng, nút  để tăng 
âm lượng. 
1.5 Tua nhanh hoặc tua chậm khi nghe nhạc hay xem video: 

  Ấn nhanh nút  hoặc  để tua chậm hoặc tua nhanh tương ứng. 
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1.6 Lùi hoặc tiến với di chuyển giữa các Menu hoặc File: 

  Ấn nút /  hoặc /  
2. Giới thiệu về các MENU chính: 

 
H5. MENU Chính 

Các nút để thao tác:  

+ /  hoặc /  để di chuyển giữa các menu hoặc File. 
+ Nút (6) OK để truy cập vào Menu hoặc File. 
+ Nút (9) ESC để thoát khỏi Menu hiện tại hoặc File hiện tại đang sử dụng. 

2.1 Setting: tùy chỉnh cho thiết bị 
2.1.1 Display Settings: tùy chỉnh hiển thị. 

- Backlight Lights Show: đèn nền màn hình. 
- Hide Status bar: ẩn đi các hiển thị trạng thái trên thành bar. 

2.1.2 System Setting: 
- Firmware Upgrade: nâng cấp Firmware cho thiết bị. 
- System Restore: đưa các cài đặt của thiết bị về mặc định nhà sản xuất. 

2.1.3 Desktop Setting: chọn hình nền màn hình. 
2.1.4 Language Setting: Lựa chọn ngôn ngữ. 
2.1.5 System information: Thông tin thiết bị. 
2.2 Play Music: chơi nhạc 
2.3 Play Movie: xem video. 

Quý khách có thể dùng phần mềm convert file video về định dạng .avi để xem trên 
thiết bị. Lưu ý chọn độ phân giải thấp hơn 800*480. 
2.4 Picture Browsing – Xem ảnh: đinh dạng ảnh hỗ trợ là JPEG 
2.5 E-Book: chức năng đọc sách và chỉ đọc đc các file với mã ANSI. 
2.6 Resource Manager: Quản lý tài nguyên. 
2.7 Play file – Chạy File. 
2.8 USB Mode: hiển thị khi kết nối với máy tính. Khi kết nối với máy tính thì không sử dụng 

được các chức năng khác. 
2.9 Recharge: sạc thì đèn sạc báo đỏ, đầy thì đèn sạc tắt. 

 


