
 

 

 

 

 

Điện Thoại Cat® B100 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng 



 

 

Vui Lòng Đọc Trước Khi Tiếp Tục 

Các Biện Pháp Đề Phòng về An Toàn 

 

Vui lòng đọc kỹ các biện pháp thận trọng về an toàn để đảm bảo sử dụng đúng cách điện 

thoại di động của bạn.  

Mặc dù thiết bị này có bản chất chắc chắn, hãy tránh va đụng, ném, làm rơi, đập, gập, và 

chọc thủng điện thoại di động của bạn. 

Tránh sử dụng điện thoại di động trong môi trường ẩm, chẳng hạn như phòng tắm. Tránh 

cố tình nhúng nước hay rửa bằng nước đối với điện thoại di động của bạn. 

Không được bật điện thoại khi việc sử dụng điện thoại bị cấm hoặc khi điện thoại có thể 

gây nhiễu hoặc gây nguy hiểm. 

Không được sử dụng điện thoại di động khi lái xe. 

Tuân thủ bất kỳ nội quy hay quy định nào trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. 

Hãy tắt điện thoại di động khi ở gần thiết bị y tế. 

Hãy tắt điện thoại di động khi ở trên máy bay. Điện thoại có thể gây nhiễu các thiết bị điều 

khiển của máy bay. 

Hãy tắt điện thoại di động khi ở gần các thiết bị điện tử chính xác cao. Điện thoại có thể 

ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị này. 

Không được tìm cách tháo rời điện thoại di động của bạn hay phụ kiện của nó. Chỉ có các 

nhân viên đủ năng lực mới được phép bảo trì hay sửa chữa điện thoại. 

Không được đặt điện thoại di động hay phụ kiện của nó trong thùng chứa có từ trường 

mạnh. 

Không được đặt thiết bị lưu trữ từ tính gần điện thoại di động của bạn. Bức xạ từ điện thoại 

có thể xóa thông tin lưu trữ trên các thiết bị đó. 

Không được đặt điện thoại di động ở nơi có nhiệt độ cao hoặc sử dụng điện thoại ở nơi có 

khí dễ cháy chẳng hạn như trạm xăng. 

Để điện thoại di động và phụ kiện xa tầm với của trẻ nhỏ. Không được cho phép trẻ em sử 

dụng điện thoại di động mà không có hướng dẫn. 

Chỉ dùng pin và bộ sạc được chấp nhận để tránh nguy cơ nổ điện thoại. Tuân thủ bất kỳ 

điều luật hay quy định nào về việc sử dụng thiết bị không dây. Tôn trọng quyền riêng tư và 

quyền lợi hợp pháp của người khác khi sử dụng thiết bị không dây. 

Không được sử dụng điện thoại di động trên máy bay, trong bệnh viện, cây xăng, hoặc các 

gara chuyên nghiệp. 

Đối với các bệnh nhân có cấy ghép thiết bị y tế (tim, insulin, v.v.), để điện thoại di động 

cách thiết bi cấy ghép 15cm và, trong khi gọi, để điện thoại ở phía đối diện với thiết bị cấy 

ghép. 

Tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn liên quan của tài liệu hướng dẫn này khi sử dụng 

cáp USB. Nếu không điện thoại di động của bạn hoặc máy tính có thể bị hỏng. 



 

 

Thông Báo Pháp Lý  

www.cat.com / www.caterpillar.com 

© 2014 Caterpillar. Đã Đăng Ký Bản Quyền. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR 

IT, các logo tương ứng của họ, “Caterpillar Yellow”, thương chánh “Power Edge” 

cũng như thông tin nhận dạng sản phẩm được sử dụng trong đây, là thương 

hiệu của Caterpillar và không được sử dụng nếu không có sự cho phép. 

 

 

 

Không được sao chép hoặc truyền bá phần nào của tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc 

bằng bất kỳ phương tiện nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Caterpillar, Inc. 

Sản phẩm mô tả trong hướng dẫn sử dụng này bao gồm phần mềm có bản quyền và các đơn 

vị cấp phép có thể có. Khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, biên dịch giải mã, 

tháo gỡ, giải mã, giải nén, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, cho thuê, chuyển nhượng hoặc cấp phép 

phụ phần mềm hoặc phần cứng này dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi những hạn chế này bị 

cấm theo luật hiện hành hoặc những hành động như thế được chủ sở hữu bản quyền tương 

ứng cho phép theo giấy phép. 

Lưu ý  

Một số tính năng của sản phẩm và phụ kiện của nó được mô tả ở đây phụ thuộc vào phần mềm 

được cài đặt, khả năng và thiết lập của mạng cục bộ, và có thể không được kích hoạt hoặc có thể 

bị giới hạn bởi các công ty điều hành mạng cục bộ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ mạng. Do đó 

những mô tả ở đây có thể không phù hợp chính xác với sản phẩm hay các phụ kiện mà bạn mua. 

Hãng sản xuất có quyền thay đổi hay điều chỉnh bất kỳ thông tin hay thông số nào có trong tài 

liệu hướng dẫn này mà không cần thông báo trước, và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 

Hãng sản xuất không chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp và chất lượng của bất kỳ sản 

phẩm nào mà bạn tải lên hoặc tải xuống thông qua chiếc điện thoại di động này, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, nhạc, phim, và phầm mềm không được cài đặt sẵn 

có bảo hộ bản quyền. Bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc cài đặt 

hoặc sử dụng các sản phẩm nói trên lên điện thoại di động này. 

Cảnh cáo 

Thiết bị này được chứng nhận hạng Chống Bụi Chống Nước IP67. Nó đáp ứng Tiêu Chuẩn 

Quân Sự MilSpec 810G đối với kiểm nghiệm trong môi trường có nhiệt độ cao, sương muối, 

sốc nhiệt, rung và rơi 1,8M xuống bê tông. 

Để đảm bảo thiết bị sẽ đáp ứng mức bảo vệ này, phải đóng các nắp cổng (USB và Tai Nghe), 

và nắp sau phải được gắn và khóa đúng cách. 

Thiết bị này được thiết kế để tránh hư hỏng khi bị ướt, chứ không được thiết kế để nhúng vào 

nước trong thời gian dài. Hư hỏng vì nước có thể xảy ra nếu không lắp các nắp một cách an 

toàn sẽ không được bảo hành. 

Thiết bị này có thiết kế bền bỉ, nhưng không phải là không thể hư hỏng. Thiết bị này được kiểm 

tra khả năng chống hư hỏng khi rơi ở độ cao 1,8 mét, do đó nó có thể được bảo vệ tránh hư 

hỏng khi vô tình làm rơi trong sử dụng bình thường. Việc cố tình sử dụng thiết bị không đúng 
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cách có thể dẫn đến hư hỏng và làm mất hiệu lực bảo hành. 



 

 

 

Thông Tin Bảo Hành  

Các Điều Khoản và Điều Kiện bảo hành được cung cấp tại www.catphones.com. 

Tóm Tắt Bảo Hành Có Giới Hạn Hai Năm: Cat Phone bảo đảm rằng tại thời điểm mua ban 

đầu, sản phẩm phần cứng và phụ kiện không có khiếm khuyết về thiết kế, vật liệu và tay nghề. 

Chính sách bảo hành sẽ có hiệu lực hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua ban đầu đối với 

các thiết bị di động, và mười hai (12) tháng đối với phụ kiện (cho dù là nằm trong gói bán thiết 

bị di động hay được bán riêng). 

Nội dung của tài liệu hướng dẫn này được cung cấp "theo nguyên trạng". Trừ phi được quy 

định bởi các điều luật hiện hành, chúng tôi không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, hiển 

ngôn hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bảo đảm ngụ ý về tính khả mại và sự phù 

hợp cho một mục đích cụ thể, liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hay nội dung của tài liệu 

hướng dẫn này. 

Ở mức độ tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp hãng sản xuất sẽ không 

chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, vô tình, gián tiếp hay hậu quả, hoặc 

mất lợi nhuận, công việc kinh doanh, doanh thu, dữ liệu, lợi thế kinh doanh hay các khoản tiết 

kiệm ước tính. 

Quy Định Xuất Nhập Khẩu  

Khách hàng phải tuân thủ mọi điều luật và quy định hiện hành về xuất nhập khẩu và sẽ xin tất 

cả giấy phép cần thiết của chính phủ để xuất, tái xuất hay nhập khẩu sản phẩm được đề cập 

trong tài liệu hướng dẫn này kể cả phần mềm và dữ liệu kỹ thuật có trong đó. 
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Chào mừng bạn đến với Điện Thoại Cat B100 

Điện thoại B100 có khả năng chống nước, chống bụi, và đủ chắc chắn để chịu được tình trạng 

rơi 1,8M xuống một bề mặt cứng. Điện thoại được trang bị một micrô chống nhiễu và một loa 

ngoài chất lượng cao. Là một chiếc điện thoại di động chắc chắn, với điện thoại này bạn sẽ có 

thể duyệt web, nhắn tin, nghe nhạc và thực hiện những việc khác với pin dung lượng cao và bộ 

nhớ có thể mở rộng lên đến 32GB. 

Các tính năng 

 MIL SPEC 810G: Rơi 1,8M (6ft) xuống xi măng; Nhiệt độ vận hành: -25 C (-13 F) 

đến 55 C (131 F) 

 IP 67: Chống nước lên đến 1M (3ft) trong 30 phút; Chống bụi 

 Hỗ trợ thẻ Micro SD lên đến 32GB 

 Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 Radio FM 

 Máy ảnh 3 MP, có máy quay phim 

 Micrô chống nhiễu kép 

 Nhập văn bản dự đoán 

 GPS 

 Trình duyệt 

 Đèn pin 

 Chứng nhận HAC (chỉ đối với mẫu AWS) 

 Khả năng TTY 

 Loa ngoài có chất lượng âm thanh cao 

 Có thể được sử dụng với bộ sạc dạng cắm vào* 

 Quản lý bộ nhớ qua USB 

 

 

* Bộ sạc dạng cắm vào được bán riêng 
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Tìm Hiểu Điện Thoại Di Động Của Bạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tai nghe 

Tai nghe 

15. Máy Ảnh Phía Sau 

2. Giắc Cắm Tai Nghe 16. Đèn flash 

3. Màn hình 17. Loa 

4. Nhắn Tin/Cuộn Trình Đơn Sang Trái 18. Nắp Sau 

5. Trình Phát Nhạc/Cuộn Trình 

Đơn Lên 

19. Chốt Nắp Sau 

6. Cấu Hình Người Dùng/Chọn 20. Giảm Âm Lượng 

7. Báo Thức/Cuộn Trình Đơn Xuống 21. Đèn pin  

8. Máy Ảnh/Cuộn Trình Đơn Sang 

Phải 

22. Tăng Âm Lượng 

9. Tên/Chọn Phải  

10. Kết Thúc Cuộc Gọi/Nguồn  

11. Bàn Phím Số  

12. Gửi/Trả Lời  

13. Trình Đơn/Chọn Trái  

14. Cổng USB  
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Các Chức Năng Phím 

Phím End Call/Power (Kết 

Thúc Cuộc Gọi/Nguồn)  

Nhấn để bật điện thoại di động của bạn hoặc kết thúc cuộc gọi. 

Phím Send/Answer 

(Gửi/Trả Lời) 

Nhấn để gọi hoặc trả lời cuộc gọi. 

Phím Menu/Left Select 

(Trình Đơn/Chọn Trái)  

Nhấn để truy cập các tùy chọn trình đơn. 

Phím Names/Right Select 

(Tên/Chọn Phải)  

Nhấn để thêm hoặc tìm số liên lạc hoặc trở lại màn hình trước 

đó. 

Phím User Profiles/Select 

(Cấu Hình Người 

Dùng/Chọn) 

Nhấn để truy cập các thiết lập âm lượng của cấu hình người 

dùng hoặc để chọn các ứng dụng và tùy chọn. 

Phím Side Flashlight (Đèn 

Pin Phụ) 

Nhấn và giữ cho đến khi đèn pin bật hoặc tắt. 
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Bắt Đầu với Điện Thoại Di Động của Bạn 

Lắp SIM và Pin 

1. Nới lỏng các vít giữ. 

2. Tháo nắp phía sau. 

3. Tháo pin. 

 

4. Lắp thẻ SIM có các đầu tiếp xúc hướng xuống dưới vào khe còn trống. 

 

5. Lắp pin. 

6. Lắp nắp phía sau. Căn chỉnh các chân ở trên với các lỗ hình vuông bên trong vỏ, 

sau đó ấn xuống để cố định như minh họa. 

7. Siết các vít giữ. 
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Sạc Pin 

Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài, phải sạc 

pin.  

Cảnh báo: Chỉ sử dụng các bộ sạc và dây cáp được Cat® cho phép. Các thiết bị không được 

phép có thể làm hỏng thiết bị hoặc làm nổ pin.  

Nếu pin cạn hẳn, không thể bật thiết bị khi nối nguồn lần đầu tiên. Sạc pin đã cạn trong ít nhất 

năm phút trước khi muốn bật thiết bị. 

1. Mở nắp USB và cắm cáp USB. 

Lưu ý: Để ý hướng của phích cắm. Có thể xảy ra hư hỏng nếu lắp đầu nối không đúng cách, 

điều kiện này không được bảo hành. 

 

2. Gắn đầu kia của dây cáp vào bộ sạc gắn tường. 

3. Gắn dây điện trên bộ sạc gắn tường vào ổ cắm điện. 

Lưu ý: Không bao giờ được tháo pin trong khi sạc vì làm như thế có thể làm hỏng thiết bị. 

4. Khi sạc xong, tháo đầu nối ra khỏi thiết bị và sau đó rút bộ sạc tường. Đảm bảo cổng 

USB được bít đúng cách để bảo vệ sản phẩm tránh hơi ẩm. 

Thông Tin Quan Trọng Về Pin  

Thận trọng: Có nguy cơ nổ nếu pin được thay bởi một loại không đúng. Hãy vứt bỏ pin đã 

d ng tuân theo các hướng dẫn. 

 Nếu đã không sử dụng pin trong thời gian dài, bạn có thể không bật nguồn điện thoại 

được ngay sau khi bắt đầu sạc pin. Hãy để pin sạc vài phút khi tắt nguồn điện thoại 

trước khi muốn bật nguồn điện thoại. Hình động sạc pin trên màn hình có thể không 

được hiển thị trong thời gian này. 

 Qua thời gian, pin sẽ không tích điện được lâu như lúc còn mới. Khi thời lượng pin ngắn 

hơn đáng kể so với bình thường sau khi được sạc đúng cách, hãy thay pin bằng pin mới 

cùng loại. 

 Việc sử dụng các dịch vụ dữ liệu sẽ làm tăng nhu cầu về pin và sẽ làm giảm thời gian 

pin có thể tích điện. 

 Thời gian cần để sạc pin phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và tuổi thọ của pin. 

 Khi pin yếu, điện thoại sẽ cảnh báo và hiển thị một thông báo.  



 

13 
 

Bật hoặc Tắt Điện Thoại Di Động Của Bạn 

 Để bật điện thoại, hãy nhấn và giữ phím End Call/Power (Kết Thúc Cuộc 

Gọi/Nguồn)  trong 2-3 giây.  

 Để tắt điện thoại, hãy nhấn và giữ phím End Call/Power (Kết Thúc Cuộc Gọi/Nguồn). 

Lưu ý: Nếu chức năng bảo vệ bằng số nhận dạng cá nhân (PIN) được bật trên thẻ SIM của 

bạn, bạn phải nhập mã PIN trước khi sử dụng điện thoại di động. 

 Khi pin gần cạn, điện thoại sẽ tự động tắt nguồn. 

Bảo Vệ Điện Thoại Di Động của Bạn 

Kích Hoạt Mã PIN Thẻ SIM của Bạn 

1. Nhấn Menu > Settings > Security settings > SIM security (Trình đơn > Thiết lập > 

Thiết lập bảo mật > Bảo mật SIM). 

2. Chọn PIN lock > Turn on (Khóa PIN > Bật). 

3. Đặt mã pin cho thẻ SIM của bạn. 

4. Bạn sẽ cần có mã PIN này để truy cập thẻ SIM trong tương lai. 

Lưu ý: Bạn có thể quay các số khẩn cấp trường hợp khẩn cấp từ điện thoại di động của bạn.  

Khóa Điện Thoại 

Điện thoại của bạn sẽ có chức năng tự động khóa bàn phím, theo mặc định, sẽ cài đặt khi điện 

thoại ở chế độ rỗi trong 30 giây. Để mở khóa bàn phím, nhấn Unlock > * (Mở khóa > *). 

Để đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn hơn, hãy khóa điện thoại. Khi điện thoại bị khóa, bạn 

vẫn có thể nhận tin nhắn và cuộc gọi 

1. Nhấn Menu > Settings > Security settings > Phone security (Trình đơn > Thiết lập > 

Thiết lập bảo mật > Bảo mật điện thoại). 

2. Nhấn On (Bật) và nhập mật khẩu điện thoại của bạn.  

Mật khẩu mặc định tại nhà máy là 1122. Có thể đổi mật khẩu này ở Security settings 

(Thiết lập bảo mật). Nếu bạn đổi mật khẩu, hãy ghi chú mật mới tạo. 

3. Lúc này chức năng khóa điện thoại có hiệu lực. Khi khởi động lại điện thoại bạn sẽ được 

nhắc nhập mật khẩu trước khi truy cập các tính năng của điện thoại.   

Sử dụng Chế Độ Máy Bay 

Một số nơi có thể yêu cầu bạn tắt kết nối không dây của điện thoại. Tuân thủ các thông tin cảnh 

báo và hướng dẫn tắt nguồn các thiết bị di động ở những nơi hạn chế sử dụng. Thay vì tắt 

nguồn điện thoại, bạn có thể chuyển sang Chế độ máy bay. 

1. Nhấn Menu > Settings > Phone settings > Flight mode (Trình đơn > Thiết lập > Thiết 

lập điện thoại > Chế độ máy bay). 

2. Chọn Flight mode (Chế độ máy bay) và nhấn OK. 

3. Nhấn Yes (Có) để thay đổi chế độ.  

4. Nhấn Back (Trở lại) để trở về màn hình chính. 
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Truy Cập Ứng Dụng 

1. Để truy cập các ứng dụng, nhấn Menu (Trình đơn). 

2. Sử dụng các nút cuộn của Menu (Trình đơn) để tô đậm các ứng dụng áp dụng và nhấn 

OK hoặc Select (Chọn). 

3. Chọn các tính năng được liệt kê đối với từng ứng dụng. 

Thực Hiện và Nhận Các Cuộc Gọi 

1. Để thực hiện một cuộc gọi, hãy quay số hoặc nhấn Names (Tên) từ màn hình chính: 

 Quay số: Nhập số điện thoại và nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). 

 Tên: Nhấn Names (Tên), cuộn đến một tên liên lạc, và nhấn Send/Answer 

(Gửi/Trả Lời). 

2. Để nhận một cuộc gọi, hãy nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). 

Gửi Tin Nhắn 

Để gửi tin nhắn qua văn bản (SMS) hoặc đa phương tiện (MMS), nhấn Menu > Messaging 

(Trình đơn > Nhắn tin). 

Tìm Hiểu Màn Hình Chính 

Sau khi bạn đăng nhập, hoặc khi bạn bật điện thoại, màn hình chính sẽ xuất hiện. Màn hình 

chính là điểm bắt đầu để bạn truy cập các tính năng trên điện thoại. Màn hình hiển thị ngày và 

giờ và cho phép bạn truy cập các ứng dụng, cấu hình âm lượng của người dùng, và tên liên lạc. 

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính bằng hình nền khác nhau và chọn các hạng mục cần hiển 

thị. 

Bố Cục Màn Hình 

Thông Báo và Thông Tin Trạng Thái 

Màn hình chính hiển thị giờ, trạng thái pin, thông báo, và đồng hồ kim hoặc đồng hồ số. Màn hình 

cho phép truy cập Menu (Trình đơn), User Profiles (Cấu Hình Người Dùng) và Names (Tên). 

Các Biểu Tượng Trạng Thái 

 
Đã kết nối với mạng di động GPRS  Chưa lắp thẻ SIM 

 Đã kết nối với mạng 2G  Pin cạn 

 Đã kết nối với mạng 3G  Pin đầy 

 
Chuyển v ng  Pin còn một nửa 

 
Cường độ tín hiệu mạng di động  Pin đang sạc 

 Đang tìm tín hiệu mạng  Đang bật Bluetooth 

 Không Có Tín Hiệu  Đã kết nối với thiết bị Bluetooth 
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 Chế Độ Máy Bay   

 

Các Biểu Tượng Thông Báo 

 Tin nhắn văn bản hoặc email mới  Cuộc gọi đến thứ hai 

 Đã đặt báo thức  Chờ cuộc gọi 

 Cuộc gọi đến  Đã bật chức năng định vị 

 Cuộc gọi nhỡ   

 Đang gọi   

 

H nh nền 

Bạn có thể chọn hình nền do hệ thống hoặc do người d ng cài đặt. Khi thay đổi hình nền, hình 

ảnh màn hình không ảnh hưởng đến tất cả các trang, chỉ ảnh hưởng đến màn hình rỗi. 

1. Để thay đổi hình nền, nhấn Menu>Settings (Trình đơn>Thiết lập). 

2. Chọn Phone settings > Display > Wallpaper (Thiết lập điện thoại > Màn hình > Hình 

nền).  

3. Chọn System (Hệ thống) hoặc User defined (Do người d ng cài đặt). 

 Hệ thống: Cuộn và xem các hình ảnh. Chọn một hình ảnh để đặt làm hình nền, 

và nhấn OK. 

 Do người d ng cài đặt: Trình quản lý tập tin sẽ hiển thị dung lượng trống khả 

dụng. Chọn Open (Mở) và cuộn qua danh sách các hạng mục cần sử dụng làm 

hình nền, chẳng hạn như những ảnh bạn đã tải xuống. Chọn một ảnh để đặt làm 

hình nền, và nhấn OK. 

4. Nhấn Back (Trở lại) cho đến khi màn hình chính xuất hiện. 

Sử dụng thiết bị Lưu Trữ USB Dung Lượng Lớn 

Để chuyển nhạc và hình ảnh từ máy tính sang thẻ microSD của điện thoại di động của bạn, hãy 

đặt thẻ microSD làm thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn. 

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với máy tính bằng cáp USB. 

2. Chọn tùy chọn Mass storage (Thiết bị lưu trữ dung lượng lớn) trên thiết bị lưu trữ của 

bạn. 

3. Các thư mục lưu trữ dung lượng lớn cho Điện Thoại và thẻ MicroSD sẽ nhảy ra trên 

màn hình máy tính. Lúc này bạn có thể chuyển các tập tin từ máy tính sang thẻ microSD 

của điện thoại của bạn. 

Lưu ý: Trong khi chức năng thiết bị lưu trữ USB dung lượng lớn được bật, một số chức năng 

có thể không khả dụng. 

Có một ứng dụng Phone Suite PC có thể tải xuống qua trang web www.catphones.com. Liên kết 

này khả dụng ở trang hỗ trợ mẫu máy B100. Nó có thể được sử dụng để sửa số liên lạc, nhắn 

tin, quản lý tập tin và nhập các mục lịch 

 

http://www.catphones.com/
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Điện thoại 

Có nhiều cách để thực hiện một cuộc gọi. Bạn có thể quay số, hoặc chọn một số trong danh 

sách số liên lạc của bạn hoặc từ một tin nhắn văn bản. Khi bạn đang nghe điện thoại, bạn có 

thể trả lời các cuộc gọi đến hoặc chuyển các cuộc gọi đó vào hộp thư thoại của bạn. Bạn cũng 

có thể cài đặt các cuộc gọi hội nghị với hai người nữa nếu tùy chọn này được mạng của bạn hỗ 

trợ. 

Thực Hiện Cuộc Gọi 

Để thực hiện một cuộc gọi, hãy quay một số hoặc chọn một số từ Names (Tên) hoặc Dialed 

calls (Các số đã gọi). 

Lưu ý: Cẩn thận không để ngón tay chặn micrô. Micrô nằm giữa phím 0 và # ở mặt trước và kế 

bên ống kính máy ảnh ở mặt sau của điện thoại. 

Thực Hiện Cuộc Gọi Bằng Trình Quay Số 

1. Từ màn hình chính, sử dụng bàn phím để quay số. 

2. Nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). 

3. Khi cuộc gọi hoàn tất, nhấn End Call/Power (Kết Thúc Cuộc Gọi/Nguồn) để cúp máy. 

Thực Hiện Cuộc Gọi từ Tên 

1. Từ màn hình chính, nhấn Names (Tên). 

2. Từ Phonebook (Danh bạ), chọn số liên lạc thích hợp để gọi và nhấn Send/Answer 

(Gửi/Trả Lời). 

3. Khi cuộc gọi hoàn tất, nhấn End Call/Power (Kết Thúc Cuộc Gọi/Nguồn) để cúp máy. 

Thực Hiện Cuộc Gọi từ Các Số Đã Gọi 

1. Từ màn hình chính, nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). Tab Dialed calls (Các số đã 

gọi) sẽ xuất hiện. 

2. Bạn có thể cuộn qua trái hoặc phải để xem các tab All calls (Tất cả cuộc gọi), Missed 

calls (Các cuộc gọi nhỡ) hoặc Received calls (Các cuộc gọi đã nhận). 

3. Từ tab thích hợp, chọn số cần gọi và nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). 

4. Khi cuộc gọi hoàn tất, nhấn End Call/Power (Kết Thúc Cuộc Gọi/Nguồn) để cúp máy. 

Trả Lời hoặc Từ Chối Cuộc Gọi 

Để trả lời cuộc gọi, hãy nhấn phím Send/Answer (Gửi/Trả Lời). Màn hình sẽ hiển thị ID người 

gọi. 

Để từ chối cuộc gọi, hãy nhấn Reject (Từ chối). 
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Các Thao Tác Khác Trong Khi Gọi 

Thực Hiện Cuộc Gọi Hội Nghị 

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi mới trong khi bạn đang nghe điện, bạn có thể kết nối cuộc gọi 

thứ hai vào cuộc gọi đang diễn ra. Tính năng này được gọi là gọi điện hội nghị. Bạn cũng có thể 

thiết lập một cuộc gọi hội nghị với nhiều người gọi. 

Lưu ý: Liên hệ với công ty điều hành mạng của bạn để biết họ có hỗ trợ các cuộc gọi hội nghị 

hay không và bạn có thể thêm bao nhiêu người tham gia. 

1. Để bắt đầu một cuộc gọi hội nghị, hãy quay số của người đầu tiên cần tham gia cuộc 

gọi. 

2. Trong khi đang nghe điện, nhập số điện thoại của người bạn muốn tham gia hội thoại 

hoặc tìm họ dùng Options > Phonebook (Tùy chọn > Danh bạ) và nhấn send (gửi). 

Cuộc gọi đầu tiên sẽ được tự động chờ. 

3. Một khi bạn đã kết nối với người bạn đã thêm, hãy nhấn Options > Conference (Tùy 

chọn > Hội nghị). 

4. Để thêm những người khác, hãy lặp lại các bước 2 và 3. 

5. Để tách hội nghị trở lại thành các nội dung hội thoại riêng biệt, hãy nhấn Options > Split 

(Tùy chọn > Tách). 

6. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị và ngắt kết nối mọi người, hãy nhấn End call (Kết thúc 

cuộc gọi). 

Thay Đổi Giữa Các Cuộc Gọi 

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi mới trong khi bạn đang gọi điện, bạn có thể thay đổi giữa hai 

cuộc gọi. 

1. Trong khi bạn đang nghe hai cuộc gọi, hãy nhấn phím Send (Gửi). 

2. Cuộc gọi hiện tại sẽ được để chờ và bạn được kết nối với cuộc gọi kia. 

3. Để trở lại cuộc gọi ban đầu, hãy nhấn Options > Swap (Tùy chọn > Chuyển đổi). 

Ghi Âm Cuộc Gọi 

Trong khi đang nghe điện, nhấn Options > Sound recorder (Tùy chọn > Trình ghi âm). Công 

cụ này sẽ tự động bắt đầu ghi âm cuộc gọi của bạn. Nhấn Stop (Dừng) để dừng ghi. 

Có thể tìm thấy các tập tin ghi âm đã lưu ở Menu > Multimedia > Sound recorder (Trình đơn 

> Đa phương tiện > Trình ghi âm). 

Sử Dụng Trung Tâm Cuộc Gọi 

Trung tâm cuộc gọi chứa lịch sử các cuộc gọi bạn đã gọi, đã nhận, hoặc nhỡ. Bạn có thể sử 

dụng lịch sử để tìm nhanh số đã gọi gần đây hoặc thêm một số từ một số đến vào danh sách số 

liên lạc của bạn. 

Trung tâm cuộc gọi cũng chứa các thiết lập gọi điện nâng cao. 

Xem Lịch Sử Cuộc Gọi 

1. Nhấn Menu > Call center > Call history (Trình đơn > Trung tâm cuộc gọi > Lịch sử 



 

19 
 

cuộc gọi). 

Tab Dialed calls (Các số đã gọi) sẽ xuất hiện. 

2. Cuộn qua trái hoặc phải để xem các tab All calls (Tất cả cuộc gọi), Missed calls (Các 

cuộc gọi nhỡ) hoặc Received calls (Các cuộc gọi đã nhận). 

3. Nhấn Options > Advanced (Tùy chọn > Nâng cao). 

4. Các tùy chọn nâng cao cho phép bạn xem đồng hồ hẹn giờ gọi điện, chi phí cuộc gọi, bộ 

đếm tin nhắn văn bản, và bộ đếm GPRS. 

Thay Đổi Các Thiết Lập Cuộc Gọi 

1. Nhấn Menu > Call center > Call settings > Advanced settings (Trình đơn > Trung 

tâm cuộc gọi > Thiết lập cuộc gọi > Thiết lập nâng cao). 

Một danh sách các thiết lập sẽ xuất hiện. 

Thay đổi bất kỳ thiết lập nào nếu cần. Các thiết lập gồm có: danh sách đen, tự động gọi lại, hiển 

thị thời gian gọi và thông báo nhắc, tự động kết thúc nhanh, từ chối bằng SMS, thông báo kết 

nối, và chế độ trả lời. 

Thêm một Số Liên Lạc từ Trung Tâm Cuộc Gọi 

1. Từ màn hình chính, nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). 

Đây là một phím tắt để truy cập tab Dialed calls (Các số đã gọi). 

2. Nếu cần, cuộn qua trái hoặc phải để xem các tab All calls (Tất cả cuộc gọi), Missed 

calls (Các cuộc gọi nhỡ) hoặc Received calls (Các cuộc gọi đã nhận). 

3. Từ tab thích hợp, chọn số cần thêm vào số liên lạc và nhấn Options > Save to 

Phonebook (Tùy chọn > Lưu vào Danh Bạ). 

Xóa Nhật Ký Cuộc Gọi  

1. Từ màn hình chính, nhấn Send/Answer (Gửi/Trả Lời). 

Tab Dialed calls (Các số đã gọi) sẽ xuất hiện. 

2. Nếu cần, cuộn qua trái hoặc phải để xem các tab All calls (Tất cả cuộc gọi), Missed 

calls (Các cuộc gọi nhỡ) hoặc Received calls (Các cuộc gọi đã nhận). 

3. Nhấn Options > Delete (Tùy chọn > Xóa) hoặc Delete all (Xóa tất cả) và nhấn Yes (Có) 

để xác nhận. 
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Danh Bạ/Tên 

Ứng dụng Phonebook (Danh bạ) cho phép bạn lưu và quản lý thông tin như số điện thoại và địa 

chỉ của số liên lạc của bạn. Sau khi bạn lưu thông tin liên lạc trên điện thoại di động của bạn, nó 

cho phép bạn có thể dễ dàng tiếp cận những người bạn muốn liên lạc. 

Thêm một Số Liên Lạc Mới 

1. Nhấn Menu > Phonebook > Add new contact >Center Select key to save (Trình đơn 

> Danh bạ > Thêm số liên lạc mới > Phím Chọn Giữa để lưu). 

Hoặc, nhấn Names > Add new contact > Center Select key to save (Tên > Thêm số 

liên lạc mới > Phím Chọn Giữa để lưu). 

2. Nhập thông tin phù hợp. Bạn phải nhấn các phím dành cho các chữ cái. Ví dụ như, 

nhấn phím 2 hai lần để có a, hai lần để có b, và ba lần để có c. 

3. Nhấn Options > Save (Tùy chọn > Lưu).  

4. Để thêm chi tiết bổ sung vào số liên lạc, hãy nhấn Options > Add detail (Tùy chọn > 

Thêm chi tiết). 

5. Thêm bất kỳ chi tiết nào, bao gồm số di động, nhà, văn phòng, và số fax; địa chỉ email 

bổ sung; tên công ty và chức danh; video người gọi; sinh nhật; URL; địa chỉ; và ghi chú. 

Xem và Sửa một Số Liên Lạc 

1. Nhấn Names (Tên) và chọn số liên lạc phù hợp. 

2. Nhấn Options > View (Tùy chọn > Xem). 

3. Để sửa chi tiết số liên lạc, nhấn Options > Edit (Tùy chọn > Sửa). 

4. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Sau đó nhấn Select > Save (Chọn > Lưu) và Yes (Có) 

để xác nhận. 

Xóa một Số Liên Lạc 

1. Nhấn Names (Tên) và chọn số liên lạc cần xóa. 

2. Nhấn Options > Delete (Tùy chọn > Xóa) và nhấn Yes (Có) để xác nhận. 

Thiết Lập Danh Bạ 

Để sửa các thiết lập danh bạ, hãy đến Menu > Phonebook > Options > Phonebook Settings 

(Trình đơn > Danh bạ > Tùy chọn > Thiết Lập Danh Bạ). 

Ở đây bạn có thể sửa các ưu tiên lưu trữ và lựa chọn quay số nhanh cũng như xem số điện 

thoại của bạn, trạng thái bộ nhớ. Bạn cũng cũng có thể xóa tất cả số liên lạc từ trình đơn này. 
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Nhắn tin 

Ứng dụng Messaging (Nhắn tin) cho phép bạn trao đổi tin nhắn văn bản (SMS) và tin nhắn 

đa phương tiện (MMS) với bất kỳ ai sử dụng điện thoại hỗ trợ SMS hoặc MMS. Với ứng 

dụng Email bạn có thể đọc và gửi email. 

Soạn và Gửi Tin Nhắn Văn Bản (SMS) 

1. Từ màn hình chính, nhấn Menu > Messaging > Write message (Trình đơn > Nhắn 

tin > Soạn tin nhắn). 

2. Nhập tin nhắn bạn muốn gửi. Bạn phải nhấn các phím dành cho các chữ cái. Ví dụ 

như, nhấn phím 2 hai lần để có a, hai lần để có b, và ba lần để có c. 

3. Khi bạn đã nhập tin nhắn xong, hãy nhấn Options > Send to (Tùy chọn > 

Gửi đến) và chọn Enter recipient (Nhập người nhận) để nhập số điện thoại 

của số liên lạc. Bạn cũng có thể chọn Add from phonebook (Thêm từ danh 

bạ) để chọn người nhận từ danh sách số liên lạc của bạn. Nếu bạn muốn 

thêm nhiều người nhận, hãy cuộn trở lên để Enter recipient (Nhập người 

nhận) hoặc Add from phonebook (Thêm từ danh bạ). 

4. Khi những người nhận bạn chọn đã được nhập, nhấn nút center Select 

(Chọn giữa) để gửi. 

Hoặc, bạn có thể tìm người nhận trong danh bạ, nhấn Options > Send message 

(Tùy chọn > Gửi tin nhắn). 

Soạn và Gửi Tin Nhắn Đa Phương Tiện (MMS) 

Định dạng Tin Nhắn Đa Phương Tiện có thể gồm có hình ảnh, video, âm thanh, hoặc danh 

thiếp có thông tin của chính bạn hoặc thông tin của số liên lạc. 

1. Trong khi nhập SMS, nhấn Options > Switch to MMS (Tùy chọn > Chuyển sang 

MMS). 

2. Nhập thông tin phù hợp. Bạn phải nhấn các phím dành cho các chữ cái. Ví dụ như, 

nhấn phím 2 hai lần để có a, hai lần để có b, và ba lần để có c. 

3. Chọn người nhận bạn muốn gửi tin nhắn từ danh bạ của bạn. 

Mở và Xem Tin Nhắn Đa Phương Tiện 

Khi nhận được một tin nhắn, từ màn hình chính, nhấn Menu > Messaging > Inbox (Trình 

đơn > Nhắn tin > Hộp thư đến) và chọn tin nhắn bạn muốn xem. 

Trả Lời Tin Nhắn 

1. Khi xem một tin nhắn, nhấn Options > Reply (Tùy chọn > Trả lời). 

2. Nhập thông tin phù hợp. Bạn phải nhấn các phím dành cho các chữ cái. Ví dụ như, 

nhấn phím 2 hai lần để có a, hai lần để có b, và ba lần để có c. 

3. Khi bạn đã nhập xong tin nhắn, nhấn nút center Select (Chọn giữa) để gửi. 
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Tùy Chỉnh Các Thiết Lập Tin Nhắn 

1. Từ màn hình chính, nhấn Menu > Messaging > Message settings (Trình đơn > 

Nhắn tin > Thiết lập tin nhắn). 

2. Trong màn hình này bạn sẽ có thể sửa các thiết lập cho tin nhắn văn bản, tin nhắn 

đa phương tiện, và tin nhắn dịch vụ. 

Email 

Menu > Messaging > Email (Trình đơn > Nhắn tin > Email)  

Điện thoại di động của bạn hỗ trợ POP3, IMAP được sử dụng bởi hầu hết các dịch vụ email. 

Tạo một Tài Khoản Email Ban Đầu 

Trước khi sử dụng ứng dụng Email lần đầu, bạn phải cấu hình một tài khoản email. Bạn sẽ 

cần phải biết địa chỉ email bạn muốn điện thoại sử dụng (emailuser@gmail.com) và mật khẩu 

liên kết với tài khoản đó. 

1. Menu > Messaging > Email (Trình đơn > Nhắn tin > Email).  

2. Chọn một dịch vụ và thực hiện theo các thông báo nhắc. 

Xem Email 

1. Menu > Messaging > Email > Inbox (Trình đơn > Nhắn tin > Email > Hộp thư đến). 

2. Nhấn Options > Retrieve Email (Tùy chọn > Truy Xuất Email). 

3. Chọn email bạn muốn xem. 

Soạn và Gửi Email 

1. Menu > Messaging > Email > Options> Write Email (Trình đơn > Nhắn tin > Email 

> Tùy chọn > Soạn Email). 

2. Để nhập địa chỉ email của người nhận, chọn To > Edit > Enter recipient (Đến > 

Sửa > Nhập người nhận) hoặc Add from Phonebook (Thêm từ Danh Bạ). Khi đã 

tìm thấy người nhận, nhấn Back (Trở lại) để trở lại email nháp của bạn 

3. Nhập chủ đề tin nhắn (Tùy Chọn). 

4. Để soạn tin nhắn, bạn phải nhấn các phím dành cho các chữ cái. Ví dụ như, nhấn 

phím 2 hai lần để có a, hai lần để có b, và ba lần để có c. 

5. Khi tin nhắn bạn muốn gửi đã sẵn sàng, nhấn Options > Send (Tùy chọn > Gửi). 

Trả Lời Email 

1. Khi xem một email, nhấn Options > Reply (Tùy chọn > Trả lời). 

2. Nhập tin nhắn bạn muốn gửi. 

3. Nhấn Options > Send (Tùy chọn > Gửi). 

mailto:emailuser@gmail.com
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Xóa một Tài Khoản Email 

1. Options > Email accounts (Tùy chọn > Tài khoản email). 

2. Chọn tài khoản bạn muốn xóa và nhấn Options > Delete > Yes (Tùy chọn > Xóa > 

Có).  

3. Một thông báo sẽ xuất hiện cho bạn biết tài khoản đã bị xóa. 

Thay Đổi Thiết Lập Tài Khoản Email 

Bạn có thể thay đổi một số thiết lập cho một tài khoản, bao gồm mức độ thường xuyên bạn 

kiểm tra email, cách bạn được thông báo về email mới, và chi tiết về máy chủ mà tài khoản 

sử dụng để gửi và nhận thư. 

Lưu ý: Thiết lập đến và đi của tài khoản của bạn phụ thuộc vào loại dịch vụ email cho tài 

khoản của bạn: POP3, IMAP, hoặc Exchange. Bạn có thể nhập chi tiết cần thiết bằng tay, 

mặc dù bạn sẽ thường cần phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để xác định 

các thiết lập phù hợp cho tài khoản. 

Kết Nối 

GPRS/3G 

Điện thoại di động của bạn sẽ được tự động cấu hình để sử dụng dịch vụ 2G/3G (nếu có) 

của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn khi bạn bật điện thoại lần đầu. 

Kiểm Tra Kết Nối Mạng 

Điện thoại di động của bạn sẽ tự động đọc điểm truy cập của thẻ SIM. Vì lý do này, không 

được thay đổi các thông số của điểm truy cập; nếu không, bạn có thể không truy cập được 

các tài nguyên mạng. 

Trình duyệt 

Điện thoại di động của bạn có một trình duyệt để truy cập Internet. Nó có thể cung cấp một 

trong hai loại trình duyệt, trình duyệt tiêu chuẩn hoặc Trình Duyệt Obigo. Các bước điều 

hướng đối với mỗi loại được liệt kê bên dưới. 

Trình Duyệt Opera 

Mở Trang Web 

1. Nhấn Menu>Browser (Trình đơn > Trình duyệt). 

Một thông báo cho biết “Using data may incur additional charges.” (Sử dụng dữ liệu 

có thể làm phát sinh thêm phí) Chọn Yes (Có) để tiếp tục hoặc No (Không) để hủy. 

Phí dịch vụ phụ thuộc vào ISP (Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet) của bạn. 

2. Để mở một trang web, nhấn Edit (Sửa), nhập địa chỉ trang web vào trường URL, và 

nhấn Go (Đi). 

Khi bạn nhập địa chỉ, các địa chỉ trang web khớp sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu 

bạn thấy địa chỉ mình muốn, hãy chọn nó và trực tiếp truy cập trang web đó. 
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Cài Đặt Trang Chủ 

1. Trong trình duyệt, chọn Menu (Trình đơn). 

2. Dưới trình đơn xổ xuống hiện ra, hãy chọn Settings > Advanced > Homepage (Thiết 
lập > Nâng cao > Trang chủ). 

3. Nhập tên miền bạn muốn đặt làm trang chủ. 

4. Nhấn Done > Save (Hoàn tất > Lưu).  

Quản Lý Dấu Trang 

Bạn có thể lưu bao nhiêu dấu trang trên điện thoại di động của bạn cũng được. 

Thêm Dấu Trang 

1. Trong trình duyệt, chọn Menu (Trình đơn) 

2. Dưới trình đơn xổ xuống hiện ra, hãy chọn Bookmaks > Add (Dấu trang > Thêm). 

3. Nhập một tiêu đề bạn muốn để nhận dạng trang web. 

4. Nhập địa chỉ và nhấn Add (Thêm). 

Mở Dấu Trang 

1. Trong trình duyệt, chọn Menu (Trình đơn). 

2. Dưới trình đơn xổ xuống hiện ra, hãy chọn Bookmaks (Dấu trang). 

3. Tìm dấu trang bạn muốn xem và nhấn Open (Mở). 

Tùy Chỉnh Các Thiết Lập Trình Duyệt 

1. Trong trình duyệt, chọn Menu (Trình đơn). 

2. Dưới trình đơn xổ xuống, chọn Settings (Thiết lập). 

3. Từ đây, bạn có thể thực hiện nhiều thay đổi khác nhau, chẳng hạn như thiết lập thu 
phóng bạn muốn. 

4. Có thể tìm thấy nhiều tùy chọn hơn ở Advanced (Nâng cao).  

Quản Lý Một Trang Web 

Để điều hướng trong một trang web, hãy sử dụng các mũi tên điều hướng để di chuyển con 

trỏ. Khi rê lên khu vực bạn muốn phóng to hoặc liên kết bạn muốn nhấp vào, hãy nhấn nút 

center Select (Chọn Giữa). Sử dụng bàn phím để nhập bất kỳ địa chỉ web hay từ khóa tìm kiếm 

nào. Nút Menu (Trình đơn) cho phép bạn truy cập thanh địa chỉ, dấu trang, thiết lập và các công 

cụ điều hướng khác. 

Trình Duyệt Obigo 

Dịch vụ Internet 

Điện thoại di động của bạn có một trình duyệt để truy cập internet. 

Lưu ý: Để sử dụng trình duyệt bạn phải kích hoạt một dịch vụ dữ liệu. Phí dịch vụ phụ thuộc vào 
Nhà Cung Cấp Dịch Vụ của bạn. 

1. Nhấn Menu>Internet service (Trình đơn >Dịch vụ Internet) 

Từ trình đơn này bạn có một số tùy chọn được liệt kê, cho phép truy cập internet qua các dấu 
trang đã cài đặt sẵn hoặc bằng cách nhập một địa chỉ web, lưu dấu trang cũng như lưu các 
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trang có thể xem ngoại tuyến. 
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Trang chủ 

1. Nhấn Menu>Internet service>Homepage (Trình đơn > Dịch vụ Internet > Trang 

chủ) 

Trang chủ có một thiết lập Default (Mặc định) và thiết lập User defined (Do người dùng cài 

đặt), có thể được sửa đổi theo lựa chọn của bạn. 

2. Khi ở Internet service (Dịch vụ Internet), chọn Settings>Homepage>User 

defined> (Thiết lập > Trang chủ > Do người d ng cài đặt) (Nhập địa chỉ web cần 

thiết) >Options>Done (Tùy chọn > Hoàn tất) 

Quản Lý Một Trang Web 

Để điều hướng trong một trang web, hãy sử dụng các mũi tên điều hướng để di chuyển con 

trỏ. Khi rê chuột lên khu vực bạn muốn nhấp hoặc chọn, nhấn nút center select (chọn 

giữa). Sử dụng bàn phím để nhập bất kỳ địa chỉ web hay từ khóa tìm kiếm nào. Trình đơn 

tùy chọn sẽ cung cấp cho bạn một số công cụ điều hướng cũng như lưu trang web để sử 

dụng sau. 

Quản Lý Dấu Trang 

Bạn có thể lưu dấu trang trên điện thoại di động của bạn 

Thêm Dấu Trang 

1. Trong khi ở Internet service (Dịch vụ Internet), chọn Bookmarks>Options>Add 

bookmark (Dấu trang > Tùy chọn > Thêm dấu trang) 

2. Nhập một tiêu đề bạn muốn để nhận dạng trang web bằng >Options>Done (Tùy 

chọn > Hoàn tất) 

3. Nhập địa chỉ web >Options>Done (Tùy chọn > Hoàn tất) 

4. Nhấn Done> (Hoàn tất) Chọn “Yes” (Có) để “Save bookmark” (Lưu dấu trang)  

Tìm kiếm hoặc nhập URL 

Tìm kiếm nội dung web bằng cách nhập URL hoặc từ khóa bạn thích 

Địa chỉ web cuối cùng 

Trở lại URL được truy cập lần cuối 

Các trang web gần đây 

Để truy cập lại các trang trong lịch sử URL 

Các trang đã lưu 

Các trang web đã được lưu để xem ngoại tuyến 

Lưu một trang web để xem ngoại tuyến 

1. Xem URL mong muốn 

2. Một khi trang web đã được tải xong, chọn Options (Tùy chọn) 
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3. Chọn Advanced options (Các tùy chọn nâng cao) 

4. Chọn Store offline (Lưu ngoại tuyến) 

5. Nhập một tiêu đề bạn muốn để nhận dạng trang web 

6. Chọn Options>Done> (Tùy chọn > Hoàn tất) Chọn “Yes” (Có) để “Save” (Lưu) 

Thiết lập 

Từ trình đơn Settings (Thiết lập), có thể thực hiện nhiều thay đổi khác nhau, chẳng hạn như 

cài đặt ưu tiên của bạn, hoặc các truy chọn trình duyệt của bạn và bằng cách khôi phục các 

thiết lập trình duyệt của bạn, ưu tiên sẽ được cài đặt lại về mặc định. 

Bluetooth 

Điện thoại di động của bạn gồm có khả năng kết nối Bluetooth, cho phép bạn lập kết nối 

không dây với các thiết bị Bluetooth khác để bạn có thể chia sẻ tập tin với bạn bè, nói 

chuyện rảnh tay bằng tai nghe Bluetooth, hoặc thậm chí là chuyển hình ảnh từ điện thoại 

sang máy tính. 

Nếu bạn sử dụng Bluetooth, hãy nhớ ở cách các thiết bị Bluetooth của bạn trong vòng 10 

mét (33 bộ). Hãy nhớ rằng những chướng ngại vật như tường hoặc các thiết bị điện tử khác 

có thể làm nhiễu kết nối Bluetooth của bạn. 

Bật Bluetooth  

1. Nhấn Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth (Trình đơn > Thiết lập > Khả 

năng kết nối > Bluetooth). 

2. Nhấn Select (Chọn) để đặt nguồn Bluetooth thành On (Bật). 

Biểu tượng Bluetooth sẽ xuất hiện ở trên cùng của màn hình. 

3. Để đặt khả năng hiển thị thành On (Bật) và để các thiết bị Bluetooth khác nhận thấy 

điện thoại của bạn, nhấn Select (Chọn). 

Các tùy chọn Bluetooth cho phép bạn tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác, tùy chỉnh tên 

Bluetooth của điện thoại của bạn, và sử dụng các tính năng nâng cao.  

Ghép Đôi và Kết Nối một Thiết Bị Bluetooth 

Bluetooth di động của bạn cho phép bạn thực hiện các thao tác sau đây. 

 Cấu Hình Rảnh Tay (HFP): cho phép bạn sử dụng thiết bị Bluetooth rảnh tay. 

 Cấu Hình Tai Nghe (HSP): cho phép bạn sử dụng tai nghe Bluetooth đơn âm. 

 Cấu Hình Object Push (OPP): cho phép bạn chuyển tập tin qua Bluetooth. 

 Cấu Hình Phát Âm Thanh Nâng Cao (A2DP): cho phép bạn sử dụng tai nghe 

Bluetooth âm thanh nổi. 

 Cấu Hình Điều Khiển Từ Xa A/V (AVRCP): cho phép bạn điều khiển nội dung phát 

từ xa qua tai nghe Bluetooth. 

Trước khi sử dụng Bluetooth, bạn cần phải ghép đôi điện thoại của bạn với một thiết bị 

Bluetooth khác như sau: 

1. Đảm bảo chức năng Bluetooth trên điện thoại di động của bạn đã được bật. 

2. Đến Menu > Settings > Connectivity > Search audio device (Trình đơn > Thiết lập 
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> Khả năng kết nối > Tìm kiếm thiết bị âm thanh). Điện thoại di động của bạn sau đó 

sẽ quét tìm các thiết bị Bluetooth trong tầm quét. 

3. Chọn thiết bị bạn muốn ghép đôi với điện thoại di động của bạn. 

4. Nhập mật khẩu ghép đôi để hoàn tất kết nối. 

Lưu ý: Sau khi ghép đôi xong, không cần phải nhập mật khẩu để kết nối với thiết bị 

Bluetooth đó một lần nữa. 

Gửi Tập Tin qua Bluetooth 

Với Bluetooth, bạn có thể chia sẻ các tập tin hình ảnh, video hoặc nhạc với gia đình và bạn 

bè. Để gửi tập tin qua Bluetooth: 

1. Nhấn Menu > File Manager > Options > Open (Trình đơn > Trình Quản Lý Tập Tin 

> Tùy chọn > Mở). 

2. Chọn một thư mục (ví dụ như thư mục Photos), và nhấn Options > Open (Tùy chọn 

> Mở). 

3. Chọn một ảnh để gửi, và nhấn Options > Send > Via Bluetooth (Tùy chọn > Gửi > 

Qua Bluetooth). 

4. Chọn một thiết bị đã ghép đôi. 

Ngắt Kết Nối hoặc Bỏ Ghép Đôi Thiết Bị Bluetooth 

1. Nhấn Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > My device (Trình đơn > Thiết 

lập > Khả năng kết nối > Bluetooth > Thiết bị của tôi). 

2. Cuộn đến kết nối đang hoạt động. 

3. Chọn Option > Disconnect (Tùy chọn > Ngắt kết nối). 

Đa phương tiện 

Ngoài việc là một thiết bị liên lạc và thiết bị hỗ trợ cá nhân, điện thoại di động của bạn còn 

cung cấp cho bạn nhiều khả năng giải trí. Bạn có thể chụp ảnh, quay phim và các đoạn âm 

thanh, và tải nhạc xuống và nghe nhạc. 

Chụp Ảnh và Quay Video 

Máy ảnh này là sự kết hợp máy ảnh và máy quay phim mà bạn có thể sử dụng để 

chụp/quay và chia sẻ hình ảnh và video. 

Chụp Ảnh 

1. Nhấn Menu > Camera (Trình đơn > Máy ảnh). 

2. Lập bố cục ảnh trong màn hình chụp ảnh. 

3. Nhấn phím center Select (Chọn Giữa)để chụp ảnh. 

4. Nhấn phím mềm phải mũi tên trở lại để tắt máy ảnh. 

5. Phím xuống End/Power (Kết Thúc/Nguồn) sẽ thoát khỏi ứng dụng máy ảnh. 
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Xem Ảnh của Bạn 

1. Nhấn Menu>Multimedia>Image viewer (Trình đơn > Đa phương tiện > Trình xem 

ảnh). 

Ảnh của bạn xuất hiện dưới dạng ảnh thu nhỏ. 

2. Chọn một ảnh và nhấn Options (Tùy chọn) để chọn các tác vụ khác nhau, bao gồm 

xem, gửi, và xóa ảnh. 

Quay Video 

1. Nhấn Menu > Camera (Trình đơn > Máy ảnh). 

2. Nhấn bàn phím điều hướng để chuyển sang máy quay video.  

3. Chuẩn bị quay video trong màn hình chụp. 

4. Nhấn phím center Select (Chọn Giữa)để bắt đầu quay. 

5. Để kết thúc quay, nhấn nút dừng. 

6. Vidoe sẽ tự động được lưu vào các tập tin media của bạn. 

Xem Video của Bạn 

1. Để xem video ngay sau khi quay, chọn nút trình đơn ở bên trái của màn hình.  

2. Cuộn xuống để chọn phát. 

3. Hoặc, đến Menu > File Manager > Videos (Trình đơn > Trình Quản Lý Tập Tin > 

Video). 

Nghe Nhạc 

Bạn có thể chuyển các tập tin nhạc từ máy tính sang thẻ microSD để bạn có thể nghe nhạc 

trên điện thoại di động. 

Sao Chép Nhạc vào Thẻ Micro SD 

1. Lắp thẻ microSD. 

2. Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB. 

3. Trên máy tính, tìm đến ổ USB và mở. 

4. Lập một thư mục trong danh mục gốc của thẻ microSD (ví dụ như, Music). 

5. Sao chép nhạc từ máy tính vào thư mục bạn đã tạo. 

6. Sau khi sao chép nhạc, hãy đẩy ổ đĩa theo yêu cầu của hệ điều hành của máy tính 

để rút điện thoại di động ra một cách an toàn. 

7. Ngắt kết nối điện thoại di động ra khỏi máy tính. 

Phát Nhạc 

1. Đến Menu > Multimedia > Media player > My playlists (Trình đơn > Đa phương 

tiện > Trình phát media > Các danh sách bài hát của tôi). 

2. Chọn bài hát bạn muốn phát và nhấn phím center Select (Chọn giữa). 

Thủ thuật: Khi bạn đang nghe nhạc, nhấn Back (Trở lại) để sử dụng một ứng dụng khác. 
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Nhạc của bạn vẫn tiếp tục phát. Để trở lại các chức năng điều chỉnh nhạc,  

Thêm Nhạc vào Danh Sách Bài Hát 

1. Đến Menu > Multimedia > Media Player > My playlists (Trình đơn > Đa phương 

tiện > Trình phát media > Các Danh Sách Bài Hát Của Tôi). 

2. Nhấn Options (Tùy chọn), chọn New (Mới). 

3. Nhập tên mong muốn cho danh sách bài hát mới, nhấn Options > Done (Tùy chọn 

> Hoàn tất). 

4. Nhấn Add (Thêm), chọn thiết bị lưu trữ của bạn và theo đường dẫn danh mục để 

tìm các tập tin âm thanh của bạn. 

5. Nhấn OK để thêm nhạc vào danh sách bài hát mới. 

 

Nghe Radio FM 

Radio FM cho phép bạn nghe các đài FM trên điện thoại di động. Vì Radio FM sử dụng tai 

nghe âm thanh nổi có dây làm ăng-ten, trước tiên kết nối tai nghe với giắc cắm âm thanh 

của điện thoại trước khi mở ứng dụng. 

Phát Radio FM 

1. Đảm bảo rằng tai nghe đã cắm vào giắc cắm âm thanh. 

2. Nhấn Menu > Multimedia > FM radio (Trình đơn > Đa phương tiện > Radio FM). 

3. Radio FM sẽ tự động quét tìm các kênh FM khả dụng, lưu chúng thành các đài đặt 

sẵn, và phát kênh FM đầu tiên được tìm thấy. 

4. Để điều chỉnh âm lượng, nhấn phím Tăng Âm Lượng và Giảm Âm Lượng ở cạnh 

bên của điện thoại. 

5. Để dò đài, nhấn các phím cuộn Trái và Phải. 

6. Để tắt và bật radio, nhấn các phím cuộn Lên và Xuống. 

Ghi Radio FM 

1. Để ghi radio, nhấn Options>Record (Tùy chọn > Ghi). 

Radio sẽ bắt đầu ghi. 

2. Nhấn Pause (Tạm dừng), Continue (Tiếp tục), hoặc Stop (Dừng). 

3. Một khi quá trình ghi đã dừng, bạn sẽ được nhắc lưu lại bằng cách nhấn phím 

center Select (Chọn giữa). 

4. Có thể tìm thấy các tập tin đã ghi ở Menu > Multimedia > Sound recorder (Trình 

đơn > Đa phương tiện > Trình ghi âm). 

Giải Trí và Game 

Tùy chọn: 

 Java 
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 Google maps 

 Thiết lập Java 

Sử Dụng Bản Đồ 

Ứng dụng Maps cho phép bạn tìm vị trí hiện tại của bạn, xem điều kiện giao thông trong thời 

gian thực (tùy vào tính khả dụng của địa điểm của bạn), và nhận thông tin chỉ đường chi tiết 

đến các điểm đến khác nhau trên bản đồ vệ tinh, bản đồ giao thông, hoặc loại bản đồ khác. 

Bật Tính Năng Định Vị 

Trước khi bạn mở ứng dụng Maps để tìm địa điểm của bạn hay tìm địa điểm quan tâm, bạn 

phải mở thiết bị thu "nguồn định vị". 

Đến Menu > Settings > GPS Settings > Turn Receiver on > Yes (Trình đơn > Thiết lập > 

Thiết lập GPS > Bật Thiết Bị Thu > Có) để xác nhận. 

Mở Bản Đồ 

Phải tải ứng dụng Maps xuống từ trình duyệt trước khi bạn có thể truy cập ứng dụng. 

1. Đến Fun & Games > Google Maps (Giải Trí & Game > Google Maps). 

2. Bạn sẽ được chuyển đến trình duyệt và được nhắc tải ứng dụng xuống. 

3. Xác nhận Yes (Có). 

4. Sau khi đã tải ứng dụng Maps xuống, có thể truy cập nó trong Fun & Games (Giải 

Trí & Game). 

Tìm Kiếm Các Địa Điểm Quan Tâm 

1. Trong khi xem một bản đồ, nhấn Menu >  Search Map  (Trình đơn > Tìm Kiếm 

Bản Đồ). 

2. Nhập địa điểm bạn muốn tìm kiếm, sau đó nhấn nút center Select (Chọn giữa) và 

xác nhận lựa chọn của bạn.  

Lưu ý:  Bạn cũng có thể chọn một tùy chọn từ danh sách đề nghị. 

Kết quả tìm kiếm của bạn sau đó sẽ xuất hiện. Nhấn nút center Select (Chọn giữa) để hiển 

thị thông tin về kết quả của bạn. 

Lấy Thông Tin Chỉ Đường 

1. Trong khi xem một bản đồ, không chọn điểm đến, nhấn Menu > Get Directions 

(Trình đơn > Lấy Thông Tin Chỉ Đường). 

2. Nhập điểm bắt đầu vào ô văn bản đầu tiên, và sau đó nhập đích đến vào ô văn bản 

thứ hai.  

3. Chọn tab chỉ đường dành cho xe hơi, phương tiện công cộng, hoặc đi bộ. 

4. Chọn Show directions (Hiển thị chỉ đường). 

5. Một danh sách sẽ xuất hiện cùng với hướng dẫn cách đến được điểm đến của bạn. 
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Lưu ý: Để xem một bước trên bản đồ, tô đậm bước mong muốn và chọn nó bằng phím 

center Select (Chọn giữa). 

6. Khi bạn xem xong hoặc thực hiện theo chỉ đường, nhấn Back (Trở lại) để trở lại bản đồ. 

7. Clear Map (Xóa Bản Đồ) để cài đặt lại bản đồ. 
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Sử Dụng Các Ứng Dụng Khác 

Sử Dụng Lịch 

Sử dụng lịch để lập và quản lý các sự kiện, buổi họp, và cuộc hẹn. 

Lập một Sự Kiện Lịch 

1. Nhấn Menu > Organizer > Calendar (Trình đơn > Trình tổ chức > Lịch). 

2. Sử dụng các phím cuộn để chọn một ngày. 

3. Nhấn Options > Add event (Tùy chọn > Thêm sự kiện). 

4. Nhập chi tiết sự kiện, chẳng hạn như loại sự kiện (chẳng hạn như thông báo nhắc 

hoặc họp), thời điểm bắt đầu và kết thúc, chủ đề, tần suất, địa điểm, và bất kỳ chi tiết 

nào. 

5. Nhấn OK và sau đó nhấn Yes (Có) để xác nhận. 

Đặt Đồng Hồ Báo Thức 

Bạn có thể cài đặt một đồng hồ báo thức mới hoặc điều chỉnh một đồng hồ báo thức đã có. 

1. Nhấn Menu > Organizer > Alarm (Trình đơn > Trình tổ chức > Báo thức). 

2. Sử dụng các phím cuộn để chọn một thời điểm và nhấn Edit (Sửa). 

3. Sử dụng các phím cuộn trái/phải để Bật đồng hồ báo thức. 

4. Nhập thời điểm báo thức theo định dạng 4 chữ số. Để thay đổi giữa AM (Sáng) và 

PM (Chiều/Tối), nhấn phím Select (Chọn) trong khi thời điểm được tô đậm. 

5. Sử dụng các phím cuộn để cài đặt chi tiết báo thức, chẳng hạn như tần suất, âm báo 

thức, số phút báo lại, và loại báo thức. 

6. Nhấn Done (hoàn tất) và sau đó nhấn Yes (Có) để lưu. Thời điểm sẽ xuất hiện trong 

danh sách các thời điểm báo thức. Một biểu tượng báo thức sẽ xuất hiện ở trên cùng 

của màn hình. 

Sử dụng Máy Tính Bỏ Túi 

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán số học đơn giản hoặc sử dụng các toán tử nâng 

cao của nó để giải các phương trình phức tạp hơn. 

1. Nhấn Menu > Organizer > Calculator (Trình đơn > Trình tổ chức > Máy tính bỏ túi). 

2. Sử dụng các phím cuộn để cộng, trừ, nhân hoặc chia. Ví dụ như: 

 Sử dụng bàn phím để nhập “100”. 

 Cuộn để chọn dấu nhân (X). 

 Nhập “5”. 

 Nhấn OK. 

Câu trả lời “= 500” sẽ xuất hiện. 
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Sử dụng Trình Quản Lý Tập Tin 

File Manager (Trình Quản Lý Tập Tin) cho phép bạn tổ chức, sửa, và xóa các tập tin và thư 

mục. 

Tạo một Thư Mục 

1. Nhấn Menu > File Manager (Trình đơn > Trình Quản Lý Tập Tin). 

Điện thoại hiển thị tổng dung lượng và dung lượng trống. 

2. Nhấn Options > Open (Tùy chọn > Mở). 

Điện thoại sẽ hiển thị một danh sách các thư mục, chẳng hạn như My Music và Photos. 

3. Nhấn Options > New folder (Tùy chọn > Thư mục mới). 

4. Sử dụng bàn phím để nhập tên của thư mục mới và nhấn Select (Chọn). 

Thư mục mới sẽ xuất hiện trong danh sách thư mục. 

Di Chuyển hoặc Sao Chép Các Tập Tin 

1. Nhấn Menu > File Manager (Trình đơn > Trình Quản Lý Tập Tin). 

2. Nhấn Options > Open (Tùy chọn > Mở). 

3. Từ danh sách thư mục, mở thư mục nguồn chứa một tâm tin bạn muốn sao chép. 

4. Nhấn Options > Copy > Select (Tùy chọn > Sao chép > Chọn).  

“Copy to” (Sao chép đến) sẽ xuất hiện ở trên cùng của màn hình. 

5. Nhấn Options > Open > [destination folder] >Select (Tùy chọn > Mở > [thư mục 

đích] > Chọn). 

Tập tin được sao chép đến thư mục đích. 

6. Mở thư mục đích để đảm bảo tập tin đã được sao chép. 

Xóa Tập Tin 

1. Nhấn Menu > File Manager (Trình đơn > Trình Quản Lý Tập Tin). 

2. Nhấn Options > Open (Tùy chọn > Mở). 

Điện thoại sẽ hiển thị một danh sách các thư mục, chẳng hạn như My Music và Photos. 

3. Mở thư mục nguồn chứa tập tin bạn muốn xóa. 

4. Nhấn Options > Delete (Tùy chọn > Xóa). 

5. Nhấn Yes (Có) để xác nhận. 

Tập tin sẽ bị xóa khỏi thư mục. 
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Quản Lý Điện Thoại Di Động của Bạn 
Sử dụng Menu > Settings (Trình đơn > Thiết lập) để cấu hình điện thoại của bạn. Các thiết lập 

gồm có những tùy chọn cho điện thoại, GPS, bảo mật, khả năng kết nối, hiệu ứng âm thanh, và 

khôi phục các thiết lập tại nhà máy. 

Đặt Ngày và Giờ 

Khi bạn khởi động điện thoại lần đầu, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn tự động cập nhật 

ngày và giờ dùng thời gian do mạng cung cấp hay không. 

Lưu ý: Khi thời gian được cung cấp bởi mạng được tự động sử dụng, bạn không thể cài đặt 

ngày, giờ và múi giờ. 

1. Nhấn Menu > Settings > Phone settings > Time and date > Set time/date (Trình đơn 

> Thiết lập > Thiết lập điện thoại > Ngày và giờ > Cài đặt ngày/giờ). 

2. Nhập thời gian ở định dạng HH:MM (giờ:phút). Nhấn Select (Chọn) để thay đổi giữa 

AM (Sáng) và PM (Chiều/Tối). 

3. Nhập ngày tháng ở định dạng DD.MM.YYYY (ngày.tháng.năm). 

4. Sử dụng các phím cuộn để thay đổi giữa bật và tắt giờ daylight saving. 

5. Nhấn OK. 

Trình đơn Time and date (Ngày và giờ) cũng cho phép bạn nhập thành phố quê nhà của 

bạn, thay đổi định dạng ngày và giờ, và cập nhật bằng múi giờ. 

Nếu bạn muốn điện thoại tự động cập nhật giờ, nhấn Phone settings > Auto update time 

(Thiết lập điện thoại > Tự động cập nhật giờ) và sử dụng các phím cuộn để thay đổi bật và 

tắt. 

Cài Đặt Màn Hình 

Điều chỉnh Độ Sáng Màn Hình và Thời Gian Hiển Thị 

1. Nhấn Menu > Settings > Phone settings > Misc. settings > LCD backlight (Trình 

đơn > Thiết lập > Thiết lập điện thoại > Thiết lập linh tinh > Đèn nền LCD). 

2. Sử dụng các phím cuộn để điều chỉnh độ sáng cho sáng hơn hoặc tối hơn. 

3. Sử dụng các phím cuộn để điều chỉnh thời gian bằng giây trước khi màn hình tắt khi ở 

chế độ rỗi. 

4. Nhấn OK. 

Cài Đặt Nhạc Chuông Điện Thoại 

Để điều chỉnh âm lượng và nhạc chuông của điện thoại, nhấn Menu > User Profiles (Trình 

đơn > Cấu Hình Người Dùng). 

Hoặc, nhấn phím Select (Chọn) từ màn hình chính. 

Trình đơn User profiles (Cấu hình người dùng) cho phép bạn điều chỉnh hoặc tùy chỉnh các 

thiết lập chung của điện thoại, tạo và kích hoạt phong cách thiết lập của riêng bạn, và điều 

chỉnh âm lượng thành im lặng, đang họp, hoặc sử dụng ngoài trời. 
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Bật Chế Độ Im Lặng 

1. Từ màn hình chính, nhấn Select (Chọn). 

2. Ở User profiles (Cấu hình người dùng), nhấn Silent > Options > Activate (Im lặng > 

Tùy chọn > Kích hoạt).  

Điện thoại vẫn ở chế độ Im lặng cho đến khi bạn chọn và kích hoạt một thiết lập khác. 

Tùy Chỉnh Loại và Âm Lượng Nhạc Chuông 

Ở User profiles (Cấu hình người dùng), bạn có thể tùy chỉnh các thiết lập chẳng hạn như 

loại cảnh báo (chuông/rung), loại chuông, nhạc chuông cuộc gọi đến, âm lượng nhạc 

chuông, âm lượng tin nhắn, âm lượng phím bấm, và âm bật và tắt nguồn. Khi bạn cuộn 

xuống qua các thiết lập, sử dụng các phím cuộn sang trái/phải để tăng/giảm âm lượng 

cho mỗi thiết lập. 

Ví dụ như, ở User profiles > General > Options > Customize (Cấu hình người dùng > 

Tổng quát > Tùy chọn > Tùy chỉnh), chọn Ringtone volume (Âm lượng nhạc chuông) và 

nhấn các phím cuộn trái/phải để giảm/tăng âm lượng. Nhấn Options (Tùy chọn) để 

Change (Thay đổi) hoặc Save (Lưu). 

Cài Đặt Các Dịch Vụ Điện Thoại 

1. Nhấn Menu > Services (Trình đơn > Các dịch vụ). 

Cài đặt Mạng Mặc Định 

1. Trên màn hình Settings (Thiết lập), chọn Network Settings (Thiết Lập Mạng). 

2. Ở đây bạn có thể thay đổi Network Selection (Lựa Chọn Mạng) và Service selection 

(Chọn dịch vụ), xem Network information (Thông tin mạng), và thay đổi các thiết lập 

GPRS Connection (Kết Nối GPRS). 

Lưu ý: Kiểm tra tính khả dụng của dịch vụ và biểu giá gói thuê bao kết nối dữ liệu với nhà 

cung cấp dịch vụ mạng của bạn. 

Các Cáh Để Giải Phóng Bộ Nhớ của Điện Thoại Di Động 

 Di chuyển các tập tin và tập tin đính kèm email sang thẻ microSD. 

 Trong Trình Duyệt, xóa các tập tin Internet tạm thời và thông tin lịch sử của Trình Duyệt. 

 Gỡ cài đặt các chương trình nào đã tải xuống mà bạn không sử dụng nữa (ví dụ như 

Google Maps). 

 Cài đặt lại điện thoại di động. 

Cài Đặt Lại Điện Thoại Di Động của Bạn 

Phục Hồi Dữ Liệu Tại Nhà Máy 

Nếu bạn cài đặt lại điện thoại về các thiết lập đã được cấu hình tại nhà máy, tất cả dữ liệu 

cá nhân của bạn từ bộ nhớ trong của điện thoại, bao gồm thông tin về Tài Khoản Google 

của bạn, bất kỳ tài khoản nào khác, thiết lập hệ thống và ứng dụng của bạn, và bất kỳ ứng 

dụng nào bạn đã tải xuống sẽ bị xóa. Việc cài đặt lại điện thoại sẽ không xóa bất kỳ tập tin 

cập nhật phần mềm hệ thống nào bạn đã tải xuống hoặc bất kỳ tập tin nào trên thẻ microSD 
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của bạn, chẳng hạn như nhạc hoặc hình ảnh. 

1. Nhấn Menu > Settings > Restore factory settings (Trình đơn > Thiết lập > Khôi phục 

các thiết lập tại nhà máy). 

2. Bạn sẽ được yêu cầu “Input phone password” (Nhập mật khẩu điện thoại). Mật khẩu 

mặc định tại nhà máy là 1122. Nếu bạn đã đổi mật khẩu mặc định, hãy nhập mật khẩu 

bạn chọn. 

3. Nhấn OK. Một thông báo viết, “Restore settings and restart the phone?” (Khôi phục các 

thiết lập và khởi động lại điện thoại?) Nhấn Yes (Có) để tiếp tục hoặc No (Không) để 

hủy. 

. 
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Thông số 

 

Hạng mục Thông số* 

Hệ Điều Hành Độc quyền 

Bộ xử lý MTK 6276W 

Bộ nhớ 
128MB/64MB 

Hỗ trợ thẻ Micro SD lên đến 32G 

Mạng 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Tốc độ dữ liệu tối đa: 384 kbps) 

Băng thông *** 

GSM/GPRS/EDGE Bốn Băng Tần 850/900/1800/1900 MHz 

Phiên bản EU: 

WCDMA Hai Băng Tần 900/2100MHz (Châu Âu/Châu Phi) 

Phiên Bản Hoa Kỳ: 

WCDMA Ba Băng Tần 850/AWS (1700/2100)/1900 (Hoa Kỳ, 

Canada, Mỹ Latinh) 

Vui lòng hỏi đại lý bán lẻ của bạn để xác minh bạn đã mua 

phiên bản nào. 

Màn hình 2,2” QVGA 240 X 320 TFT 

Máy ảnh 
3 MP 

Trình phát video và Quay Video 

Khả năng kết 

nối 

Bluetooth V2.0 +EDR/A2DP 

Giắc cắm bộ tai nghe 3,5mm 

Micro USB2.0 

Pin 

1150mAh (có thể tháo ra) 

Thời gian thoại lên đến 10 giờ 

Thời gian chờ lên đến 23 ngày 

Khác Bluetooth, GPS 

Bổ sung Radio FM 
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* Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Loa ngoài rảnh tay 

Kích thước 123 x 56 x 17,5mm 

Trọng lượng 136 g 

Có Chứng 

Nhận MIL 

SPEC 810G 

và IP67 

Khả năng chống lực đập lên đến 1,8M 

Chống nước lên đến 1m trong 30 phút (nắp pin phải được lắp 

đúng cách và phải đậy tất cả các cổng một cách an toàn) 

Vận hành từ -25°C (-13 F) đến 55°C (131 F) 

Chống bụi 
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Phụ lục 

Cảnh Báo và Thận Trọng 

Mục này có thông tin quan trọng liên quan đến hướng dẫn vận hành thiết bị của bạn. Nó cũng 

có thông tin về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn. Hãy đọc kỹ thông tin này trước khi sử 

dụng thiết bị của bạn. 

Vỏ Chống Nước 

Phải cố định nắp Cổng USB và Tai Nghe, và nắp sau phải được lắp và khóa nắp sau đúng cách 

để đảm bảo thiết bị sẽ đáp ứng mức bảo vệ này. 

Thiết Bị Điện Tử 

Hãy tắt thiết bị của bạn khi việc sử dụng bị nghiêm cấm. Không được sử dụng thiết bị này khi việc sử 

dụng thiết bị gây nguy hiểm hay nhiễu sóng các thiết bị điện tử. 

Thiết Bị Y Tế 

Tuân thủ những nội quy và quy định do các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe đề ra. Không 

sử dụng thiết bị của bạn khi việc sử dụng bị nghiêm cấm. 

Các hãng sản xuất máy tạo nhịp tim khuyến cáo duy trì khoảng cách tối thiểu là 15 cm giữa thiết bị và 

máy tạo nhịp tim để phòng tránh hiện tượng nhiễu sóng có thể có đối với máy tạo nhịp tim. Nếu bạn 

sử dụng máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị ở ngược phía với máy tạo nhịp tim và không bỏ thiết bị 

trong túi áo trước. 

 

Không Khí Có Nguy Cơ Phát Nổ 

Hãy tắt nguồn thiết bị của bạn ở bất kỳ khu vực nào có không khí có khả năng nổ, và tuân thủ mọi 

biển báo và hướng dẫn. Những khu vực có thể có không khí có khả năng nổ gồm có các khu vực bạn 

thường được yêu cầu tắt động cơ xe. Sự kích lửa ở các khu vực như thế có thể gây nổ hoặc cháy, 

dẫn đến thương tích cơ thể hoặc thậm chí là tử vong. Không bật thiết bị của bạn tại các điểm đổ xăng 

như trạm xăng. Hãy tuân thủ các giới hạn về sử dụng thiết bị radio ở các kho nhiên liệu, nơi bảo quản 

và phân phối nhiên liệu, và các nhà máy hóa chất. Ngoài ra, hãy tuân thủ các giới hạn ở những khu 

vực có hoạt động thổi khí. Trước khi sử dụng thiết bị này, hãy cẩn thận với những khu vực có không 

khí có khả năng nổ thường, nhưng không phải lúc nào cũng được đặt biển báo rõ ràng. Những địa 

điểm như thế gồm có bên dưới boong tàu thuyền, các cơ sở vận chuyển hay bảo quản hóa chất, và 

các khu vực trong không khí có hóa chất hoặc các phần tử như hạt, bụi, hoặc bột kim loại. Hãy tham 

khảo ý kiến của hãng sản xuất xe sử dụng khí xăng hóa lỏng (chẳng hạn như khí propane hoặc 

butane) xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn khi gần các xe đó hay không. 

An Toàn Giao Thông 

Hãy tuân thủ các điều luật và quy định địa phương khi sử dụng thiết bị này. Ngoài ra, nếu sử 

dụng thiết bị này khi lái xe, hãy tuân thủ các quy định sau đây: 

Tập trung lái xe. Trách nhiệm hàng đầu của bạn là lái xe an toàn. 

Không trò chuyện trên thiết bị khi đang lái xe. Sử dụng các phụ kiện rảnh tay. 
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Khi bạn phải thực hiện hay trả lời một cuộc gọi, hãy đậu xe bên đường trước khi sử dụng thiết 

bị. 

Tín hiệu RF (tần số radio) có thể ảnh hưởng tới các hệ thống điện tử trong ô tô. Để biết thêm 

thông tin, hãy tham khảo ý kiến nhà sản xuất phương tiện. 

Trong xe có động cơ, không được đặt thiết bị này lên trên túi khí hoặc ở khu vực sử dụng túi 

khí. 

Nếu không, thiết bị có thể làm bạn bị thương do lực mạnh tác động khi túi khí phồng ra. 

Không sử dụng thiết bị của bạn khi đi máy bay. Tắt thiết bị trước khi lên máy bay. Việc sử dụng 

thiết bị không dây trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của máy bay và làm ảnh 

hưởng đến mạng điện thoại không dây. Điều này cũng có thể được coi là phạm pháp. 

Môi Trường Vận Hành 

Không được sử dụng hay sạc thiết bị ở nơi có bụi, ẩm ướt, và bẩn hoặc nơi có từ trường. 

Nếu không, có thể làm hỏng mạch điện. 

Thiết bị này tuân thủ các thông số về tần số radio khi sử dụng thiết bị gần tai của bạn hoặc ở 

khoảng cách 1,5 cm cách cơ thể. Đảm bảo các phụ kiện của thiết bị chẳng hạn như túi đựng 

thiết bị và túi mang thiết bị không có các bộ phận kim loại. Giữ thiết bị cách xa cơ thể 1,5 cm để 

đáp ứng yêu cầu đã đề cập bên trên. 

Vào ngày bão có sấm, không được sử dụng thiết bị khi đang sạc, để phòng tránh nguy hiểm 

gây ra bởi sét. 

Khi bạn đang nghe điện, không chạm vào ăng-ten. Chạm vào ăng-ten ảnh hưởng tới chất 

lượng cuộc gọi và dẫn tới làm tăng mức tiêu thụ điện năng. Kết quả là thời gian đàm thoại và 

thời gian chờ giảm xuống. 

Khi sử dụng thiết bị, hãy tuân thủ các điều luật và quy định của địa phương, và tôn trọng quyền 

riêng tư và các quyền hợp pháp của người khác. 

Giữ nhiệt độ xung quanh từ 0°C tới 40°C khi sạc pin thiết bị. Giữ cho nhiệt độ môi trường xung 

quanh từ -10°C đến 55°C để sử dụng thiết bị bằng pin. 

An Toàn của Trẻ Em 

Hãy tuân thủ mọi biện pháp đề phòng liên quan đến sự an toàn của trẻ em. Việc để cho trẻ chơi 

với thiết bị của bạn hay các phụ kiện của nó, có thể gồm có các bộ phận có thể được tháo ra 

khỏi thiết bị, có thể gây nguy hiểm, và có thể có nguy cơ gây nghẹt thở. Hãy bảo đảm rằng trẻ 

nhỏ được giữ tránh xa thiết bị và các phụ kiện. 

Phụ kiện 

Chỉ chọn pin, bộ sạc, và phụ kiện được hãng sản xuất thiết bị cho phép sử dụng với mẫu sản 

phẩm này. Việc sử dụng bất kỳ loại pin, bộ sạc, hoặc phụ kiện nào khác có thể làm vô hiệu bảo 

hành đối với thiết bị, có thể là vi phạm các quy định hoặc điều luật địa phương, và có thể gây 

nguy hiểm. Vui lòng liên hệ đại lý bán hàng để biết thông tin về tính khả dụng của các loại pin, 

bộ sạc, và phụ kiện được phép sử dụng trong khu vực của bạn. 

Pin và Bộ Sạc 

Rút bộ sạc ra khỏi ổ điện và thiết bị khi không sử dụng. 

Có thể sạc và xả pin hàng trăm lần trước khi hết tuổi thọ sử dụng. Khi thời gian chờ và thời gian 
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thoại ngắn hơn bình thường, hãy thay pin. 

Sử dụng nguồn điện xoay chiều được ghi trong thông số kỹ thuật của bộ sạc. Điện thế không 

phù hợp có thể gây cháy hoặc hỏng bộ sạc. 

Không được kết nối hai cực của pin bằng vật dẫn điện, chẳng hạn như các vật kim loại, chìa 

khóa, hoặc đồ trang sức. Nếu không, pin có thể bị đoản mạch và gây tổn thương và bỏng cho 

cơ thể. 

Nếu chất điện phân của pin bị rò rỉ, hãy đảm bảo rằng chất điện phân đó không tiếp xúc với da 

hoặc mắt của bạn. Khi chất điện phân tiếp xúc với da hoặc bắn vào mắt, hãy rửa mắt bằng 

nước sạch ngay lập tức và hỏi ý kiến bác sĩ. 

Nếu pin bị biến dạng, mất màu, hoặc nóng bất thường khi sạc hoặc cất pin, hãy tháo pin ra 

ngay lập tức và ngừng sử dụng. Nếu không, có thể dẫn tới rò rỉ pin, quá nhiệt, nổ, hoặc cháy. 

Nếu dây nguồn bị hỏng (ví dụ như, dây bị lộ ra hoặc gãy), hoặc phích cắm bị lỏng, hãy ngừng 

sử dụng dây ngay lập tức. Nếu không, có thể dẫn tới giật điện, đoản mạch bộ sạc hoặc cháy. 

Không đưa pin vào lửa vì có thể gây nổ. Pin cũng có thể nổ nếu bị hư hỏng. 

Không được điều chỉnh hay tái sản xuất, tìm cách đưa vật lạ vào pin, nhúng pin hay để pin tiếp 

xúc với nước hoặc chất lỏng khác, để pin gần nơi cháy nổ hoặc nguy hiểm khác. 

Tránh làm rơi thiết bị hoặc pin. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt là rơi lên một bề mặt cứng, 

và người dùng nghi ngờ có hư hỏng, hãy mang đến trung tâm bảo trì đủ điều kiện để kiểm tra. 

Việc sử dụng pin không đúng cách có thể dẫn đến cháy, nổ hoặc nguy hiểm khác. 

Hãy vứt bỏ pin đã d ng theo quy định địa phương. 

Chỉ có thể kết nối thiết bị này với các sản phẩm mang logo USB-IF hoặc đã hoàn tất chương 

trình tuân thủ USB-IF. 

THẬN TRỌNG – CÓ NGUY CƠ NỔ NẾU THAY PIN BẰNG MỘT LOẠI PIN KHÔNG ĐÚNG. 

VỨT BỎ PIN ĐÃ SỬ DỤNG TUÂN THEO HƯỚNG DẪN. 

 

Vệ Sinh và Bảo Dưỡng 

Pin và bộ sạc không chống nước. Giữ cho các thiết bị đó khô ráo. Bảo vệ thiết bị, pin và bộ sạc 

tránh khỏi nước hoặc hơi ẩm. Không được d ng tay ướt chạm vào bộ sạc. Nếu không, có thể 

dẫn đến đoản mạch, hư hỏng thiết bị, và điện giật. 

Không được đặt thiết bị, pin, và bộ sạc ở những nơi chúng có thể bị hư hỏng do va đập. Nếu 

không, có thể dẫn tới rò rỉ pin, hư hỏng thiết bị, quá nhiệt, cháy hoặc nổ. 

Không được đặt phương tiện lưu trữ có từ tính chẳng hạn như thẻ từ và đĩa mềm gần thiết bị. 

Bức xạ từ thiết bị có thể xóa thông tin lưu trữ trên các thiết bị đó. 

Không được để thiết bị, pin, và bộ sạc ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Nếu không, có 

thể làm cho thiết bị gặp sự cố và có thể dẫn đến cháy nổ. Khi nhiệt độ thấp hơn 0°C, hiệu suất 

của pin sẽ bị ảnh hưởng. 

Không để những vật kim loại nhọn như đinh ghim ở gần tai nghe. Tai nghe có thể hút những vật 

này và làm đau bạn khi bạn sử dụng thiết bị. 

Trước khi vệ sinh hay bảo trì thiết bị, hãy tắt nguồn thiết bị và rút ra khỏi bộ sạc. 

Không được sử dụng bất kỳ chất tẩy, bột hóa chất nào, hay các hóa chất khác (chẳng hạn như 
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cồn và bezene) để vệ sinh thiết bị và bộ sạc. Nếu không, các bộ phận của thiết bị có thể bị hư 

hỏng hoặc gây cháy. Bạn có thể vệ sinh thiết bị và bộ sạc bằng một miếng vải khử tĩnh điện 

mềm và ẩm. 

Không tháo rời thiết bị hoặc các phụ kiện. Nếu không, giấy bảo hành thiết bị và phụ kiện sẽ mất 

hiệu lực và hãng sản xuất không chịu trách nhiệm thanh toán thiệt hại. 

Nếu màn hình thiết bị bị vỡ khi va đập với vật cứng, không được chạm vào hay tìm cách tháo 

bộ phận bị vỡ. Trong trường hợp này, hãy dừng sử dụng thiết bị ngay lập tức, và sau đó liên hệ 

ngay với trung tâm dịch vụ được ủy quyền. 

Cuộc Gọi Khẩn Cấp 

Bạn có thể sử dụng thiết bị để gọi khẩn cấp trong khu vực dịch vụ. Tuy nhiên, chúng tôi không 

thể đảm bảo kết nối trong mọi trường hợp. Bạn không được chỉ trông cậy vào thiết bị này trong 

trường hợp cần liên lạc quan trọng. 

Tuyên bố FCC 

Điện thoại di động này tuân thủ phần 15 của các Quy Định FCC. Việc vận hành tuân thủ hai 

điều kiện sau đây: (1) Thiết bị này không được gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị này phải chấp 

nhận bất kỳ hiện tượng nhiễu nào nhận được, kể cả hiện tượng nhiễu có thể gây ra hoạt động 

không mong muốn. 

Điện thoại di động này đã được kiểm nghiệm và chứng minh là tuân thủ các giới hạn đối với 

thiết bị số Hạng B, tuân thủ Phần 15 của các Quy Định FCC. Những giới hạn này được thiết kế 

để cung cấp tính năng bảo vệ hợp lý tránh hiện tượng nhiễu sóng có hại khi lắp đặt ở khu dân 

cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số radio và, nếu không được 

lắp đặt và sử dụng tuân theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho mạng truyền thông radio. 

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng hiện tượng nhiễu sẽ không xảy ra ở một trường hợp 

lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho hoạt động nhận tín hiệu radio hoặc tivi, có 

thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng nên tìm cách khắc phục hiện tượng 

nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau đây: 

 Điều chỉnh hướng hoặc di chuyển anten nhận. 

 Tăng khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị thu. 

 Kết nối thiết bị này với một ổ cắm trên một mạch điện khác với mạch điện để kết nối 

thiết bị thu. 

 Tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng hoặc kỹ thuật viên radio/TV có kinh nghiệm để 

được trợ giúp. 

Thận Trọng FCC: Những thay đổi hoặc điều chỉnh không có sự cho phép hiển ngôn của bên 

phụ trách tuân thủ có thể làm mất quyền vận hành thiết bị này của người dùng. 

(Các) ăng-ten được sử dụng cho thiết bị phát tín hiệu này không được đặt chung hoặc vận 

hành cùng với bất kỳ ăng-ten hay thiết bị phát tín hiệu nào khác. 
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Thông Tin về Mức Phơi Nhiễm RF (SAR) 

Thiết bị này đáp ứng các quy định của chính phủ về phơi nhiễm sóng radio. 

Thiết bị này được thiết kế và sản xuất để không vượt quá các giới hạn phát xạ cho việc tiếp xúc 

với năng lượng sóng vô tuyến (RF) được đặt ra bởi Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang của Chính 

Phủ Hoa Kỳ. 

Tiêu chuẩn phơi nhiễu đối với thiết bị không dây sử dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỉ Lệ 

Hấp Thu Riêng, hay SAR. Giới hạn SAR theo quy định của FCC là 1,6W/kg. *Những thủ thuật 

kiểm nghiệm đối với SAR được thực hiện dùng các vị trí vận hành tiêu chuẩn được FCC chấp 

nhận với thiết bị phát tín hiệu ở mức công suất cao nhất được chứng nhận của nó trong mọi 

băng tần được kiểm tra. Mặc dù SAR được xác định ở mức năng lượng cao nhất được chứng, 

mức SAR thực tế của thiết bị khi vận hành có thể thấp hơn giá trị tối đa rất nhiều. Điều này là 

do thiết bị này được thiết kế để vận hành ở nhiều mức công suất để chỉ sử dụng công suất cần 

thiết để liên lạc mạng. Nói chung, bạn ở càng gần ăng-ten trạm phát không dây, mức công suất 

càng thấp. 

Giá trị SAR cao nhất đối với thiết bị mẫu như được báo cáo cho FCC khi được kiểm nghiệm để 

sử dụng ở tai là 1,13 W/kg và khi được mang trên cơ thể, như mô tả trong hướng dẫn sử dụng 

này, là 0,87 W/kg (Số đo khi mang trên cơ thể khác nhau tùy mẫu thiết bị, tùy vào các phụ kiện 

khả dụng và các yêu cầu của FCC.) 

Đối với quá trình vận hành khi mang trên cơ thể, thiết bị này đã được kiểm nghiệm và đáp ứng cá 

quy định phơi nhiễm RF của FCC để sử dụng với phụ kiện không chứa kim loại và các vị trí bộ tai 

nghe cách cơ thể tối thiểu 1,5 cm. Việc sử dụng các phụ kiện khác có thể không đảm bảo tuân thủ 

các quy định về mức phơi nhiễm RF của FCC. Nếu bạn không sử dụng một phụ kiện mang trên cơ 

thể và không cầm thiết bị này gần tai, hãy đặt bộ tai nghe cách cơ thể bạn tối thiểu 1,5 cm khi thiết 

bị này được bật nguồn. 

Các giá trị SAR cao nhất được báo cáo theo quy định FCC đối với điện thoại được liệt kê bên 

dưới: SAR Đầu: 1,13 W/kg 

SAR Cơ Thể: 0,87 W/kg 

Mặc dù có thể có những khác biệt giữa các mức SAR của các thiết bị khác nhau và ở các vị trí 

khác nhau, chúng đều đáp ứng yêu cầu của chính phủ. 

FCC đã cấp Cho Phép Sử Dụng Thiết Bị đối với thiết bị mẫu này với tất cả các mức SAR đã 

báo cáo được đánh giá là tuân thủ các quy định về mức phơi nhiễm RF của FCC. Thông tin 

SAR về thiết bị mẫu này được nộp cho FCC và có thể được tìm thấy ở phần Display Grant của 

trang web www.fcc.gov/oet/ea/fccid sau khi tìm kiếm ID FCC: ZL5B100 

Để giảm mức phơi nhiễm bức xạ, vui lòng thực hiện như sau: 

(i) sử dụng điện thoại di động ở điều kiện nhận tín hiệu tốt, 

(ii) sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay, 

(iii) đối với phụ nữ mang thai, vui lòng cầm điện thoại di động tránh xa bụng, 

(iv) sử dụng điện thoại di động cách xa các bộ phận sinh dục. 

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Cat, Tính Tương Thích 

với Thiết Bị Trợ Thính (HAC) 

Điện thoại Cat® B100 (phiên bản Hoa Kỳ) là tương thích với thiết bị trợ thính theo các yêu cầu 

của FCC đối với tính tương thích với thiết bị trợ thính (HAC). Hạng HAC của B100: M3/ T3 

Quy định của FCC về tính tương thích với thiết bị trợ thính quy định rằng các điện thoại nhất 

định phải được kiểm nghiệm và xếp hạng theo các tiêu chuẩn về tính tương thích với thiết bị trợ 

thính của Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia Hoa Kỳ (American National Standard Institute, ANSI) 

C63.19. Tiêu chuẩn ANSI về tính tương thích với thiết bị trợ thính có hai loại xếp hạng: 

 M: Đối với trường hợp nhiễu tần số radio giảm để cho phép nối ghép âm học với thiết bị 

trợ thính không hoạt động ở chế độ telecoil. 

 T: Đối với nối ghép cảm ứng với thiết bị trợ thính hoạt động ở chế độ telecoil. 

Những xếp hạng này được cung cấp trên thang điểm từ một đến bốn, trong đó bốn là tương 

thích nhất. Một chiếc điện thoại được xem là tương thích với thiết bị trợ thính theo các yêu cầu 

của FCC nếu nó được xếp hạng M3 hoặc M4 đối với nối ghép âm thanh và T3 hoặc T4 đối với 

nối ghép cảm ứng. 

Xếp hạng tính tương thích với thiết bị trợ thính không đảm bảo rằng một thiết bị trợ thính cụ thể 

sẽ hoạt động tốt với một chiếc điện thoại cụ thể. Một số thiết bị trợ thính có thể hoạt động tốt 

với các điện thoại không đáp ứng các yêu cầu của FCC về Tính Tương Thích Với Thiết Bị Trợ 

Thính. Để đảm bảo rằng một thiết bị trợ thính cụ thể hoạt động tốt với một chiếc điện thoại cụ 

thể, hãy sử dụng chúng c ng nhau trước khi mua. 

Phòng Tránh Mất Thính Giác 

Yêu cầu tuyên bố cảnh báo theo quy định EN 60950-1:A12. 

Để phòng tránh tổn thương thính giác có thể có, không được nghe ở các mức âm lượng cao 

trong thời gian dài. 

Việc sử dụng bộ tai nghe ở âm lượng cao có thể làm hỏng thính giác của bạn. Để giảm 

thiểu nguy cơ hỏng thính giác, hãy hạ thấp âm lượng của bộ tai nghe đến mức an toàn và 

thoải mái. 

 

 

 

Lưu ý: Đối với Pháp, tai nghe cho thiết bị này là tuân thủ với yêu cầu về mức áp lực âm thanh 

được quy định trong tiêu chuẩn EN 50332-1: 2000 và/hoặc EN50332-2: 2003 như quy định bởi 

Khoản L.5232-1 của Pháp. 
 

Tiếng ồn nền, cũng như tiếp xúc liên tục với các mức âm lượng cao, có thể làm cho âm thanh 

có vẻ ít ồn hơn thực tế. Hãy bật âm thanh và kiểm tra âm lượng trước khi đưa bất kỳ thứ gì vào 

tai bạn. 

Đối với thiết bị kiểm tra theo EN60950-1:2006, bắt buộc phải tiến hành kiểm tra âm thanh đối với 

EN50332. 

Thiết bị này đã được kiểm tra tuân thủ yêu cầu về Mức Áp Suất Âm Thanh được quy định trong 

các tiêu chuẩn hiện hành EN 50332-1 và/hoặc EN 50332-2. Mất thính giác vĩnh viễn có thể xảy 
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ra nếu sử dụng tai nghe ở âm lượng cao trong thời gian dài. 

Tuyên Bố Tuân Thủ 

Tuân thủ các yêu cầu thiết yếu của Điều 3 của Chỉ Thị R&TTE 1999/5/EC, nếu được sử dụng 

theo mục đích sử dụng của nó và đã áp dụng các tiêu chuẩn sau đây: 

1. Sức khỏe (Điều 3.1(a) của Chỉ Thị R&TTE) 

(Các) Tiêu Chuẩn Được Áp Dụng: 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. An toàn (Điều 3.1(a) của Chỉ Thị R&TTE) 

(Các) Tiêu Chuẩn Được Áp Dụng: 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Tính tương thích điện từ (Điều 3.1(b) của Chỉ Thị R&TTE) 

(Các) Tiêu Chuẩn Được Áp Dụng: 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Sử dụng phổ tần số radio (Điều 3.2 của Chỉ Thị R&TTE) 

(Các) Tiêu Chuẩn Được Áp Dụng: 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1 
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Dấu CE & Số Nhận Dạng NB 

CETECOM 

 

Danh Sách Các Quốc Gia ở đó có bán thiết bị 

Áo AT Malta MT 

Bỉ BE Hà Lan NL 

Cyprus CY Ba Lan PL 

Cộng Hòa Czech CZ Bồ Đào Nha PT 

Đan Mạch DK Slovakia SK 

Estonia EE Slovenia SI 

Phần Lan FI Tây Ban Nha ES 

Pháp FR Thụy Điển SE 

Đức DE Vương Quốc Anh GB 

Hy Lạp GR Iceland IS 

Hungary HU Leichtenstein LI 

Ireland IE Na Uy NO 

Ý IT Thụy Sĩ CH 

Latvia LV Bungary BG 

Lithuania LT Romania RO 

Luxembourg LU Thổ Nhĩ Kỳ TR 
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Tuân Thủ CE SAR 

Thiết bị này đáp ứng các yêu cầu của EU (1999/519/EC) về giới hạn phơi nhiễm của công 

chúng với các trường điện từ theo cách bảo vệ sức khỏe. 

Các giới hạn này nằm trong các khuyến cáo mở rộng để bảo vệ công chúng. Những khuyến 

cáo này đã được lập ra và kiểm tra bởi các tổ chức khoa học độc lập thông qua những đánh giá 

nghiên cứu khoa học thường xuyên và kỹ lưỡng. Đơn vị đo đối với giới hạn khuyến cáo của Hội 

Đồng Châu Âu dành cho thiết bị di đông là “Tỉ Lệ Hấp Thu Riêng” (SAR), và giới hạn SAR là 2,0 

W/ kg trung bình trên 10 gram mô. Nó đáp ứng các yêu cầu của Ủy Ban Quốc Tế về Chống 

Phóng Xạ Phi Iôn Hóa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 

ICNIRP). 

Đối với trường hợp vận hành khi mang trên cơ thể, thiết bị này đã được kiểm nghiệm và đáp ứng 

các quy định về mức phơi nhiễm của ICNIRP và Tiêu Chuẩn Châu Âu EN 62311 và EN 62209-2, 

để sử dụng với các phụ kiện dành riêng. Việc sử dụng các phụ kiện khác chứa kim loại có thể 

không đảm bảo tuân thủ các quy định về mức phơi nhiễm ICNIRP. 

SAR được đo với thiết bị này cách cơ thể 1,5 cm, trong khi phát tín hiệu ở mức công suất cao nhất 

được chứng nhận ở mọi băng tần của thiết bị di động. 

Phải duy trì khoảng cách 1,5 cm giữa cơ thể và thiết bị. 

Các giá trị SAR cao nhất được báo cáo theo quy định CE đối với điện thoại được liệt kê bên 

dưới: SAR Đầu: 0,951 W/kg 

SAR Cơ Thể: 0,562 W/kg 

Mặc dù có thể có những khác biệt giữa các mức SAR của các thiết bị khác nhau và ở các vị trí 

khác nhau, chúng đều đáp ứng yêu cầu của chính phủ. 

Thông Tin về Vứt Bỏ và Tái Chế 

Biểu tượng này trên thiết bị (và bất kỳ pin bán kèm nào) cho biết rằng không được vứt bỏ chúng 

như rác thải gia đình bình thường. Không được vứt bỏ thiết bị của bạn hay pin như rác thải đô 

thị chưa phân loại. Thiết bị (và pin) phải được gửi đến một điểm thu gom có chứng nhận để tái 

chế hoặc vứt bỏ đúng cách khi chúng hết tuổi thọ sử dụng. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế thiết bị hoặc pin, vui lòng liên hệ với văn phòng thành 

phố địa phương của bạn, cơ quan phụ trách vứt bỏ rác thải gia đình hoặc cửa hàng bán lẻ nơi bạn 

đã mua thiết bị này. 

Việc vứt bỏ thiết bị này phải tuân thủ Chỉ Thị về Rác Thải từ Thiết Bị Điện và Điện Tử (Waste 

from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) của Liên Minh Châu Âu. Lý do cần tách 

WEEE và pin ra khỏi rác thải khác là để giảm thiểu tác động môi trường có thể có đối với sức 

khỏe con người bởi bất kỳ chất nguy hiểm nào có thể có trong thiết bị. 

Giảm Thiểu Các Chất Nguy Hiểm 

Thiết bị này tuân thủ Quy Định về Đăng Ký, Đánh Giá, Cho Phép và Hạn Chế Hóa Chất 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, REACH) của Liên Minh 

Châu Âu (Quy Định Số 1907/2006/EC của Nghị Viện và Hội Đồng Châu Âu) và Chỉ Thị về Hạn 

Chế Các Chất Nguy Hiểm (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) của Liên Minh Châu 

Âu (Chỉ Thị 2002/95/EC của Nghị Viện và Hội Đồng Châu Âu). Để biết thêm thông tin về sự tuân 

thủ quy định REACH của thiết bị này, hãy truy cập trang Web www.catphones.com/certification. 

http://www.catphones.com/certification
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Bạn nên truy cập trang Web này thường xuyên để biết thông tin cập nhật. 

Tuân Thủ Quy Định của EU 

Theo đây, hãng sản xuất tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các yêu cầu quan trọng và các điều 

khoản thích hợp khác của Chỉ thị 1999/5/EC. 

Để biết Tuyên Bố về Sự Tuân Thủ, hãy truy cập trang Web www.catphones.com0682 

Lưu ý: Tuân thủ các quy định của quốc gia bản địa ở nơi thiết bị được sử dụng. Thiết bị này có 

thể bị giới hạn sử dụng ở một số hay tất cả các quốc gia thành viên của Liên Minh Châu Âu 

(EU). 

Lưu ý: Thiết bị này có thể được vận hành ở tất cả các quốc gia thành viên của Liên Minh Châu Âu. 

Pháp: Việc sử dụng ngoài trời được giới hạn ở 10 mW e.i.r.p. trong băng tần 2454-2483,5 MHz. 

Ý: Để sử dụng cá nhân, cần có sự cho phép chung nếu WAS/RLAN được sử dụng ngoài cơ sở 

nhà riêng. 

Để sử dụng nơi công cộng, cần có sự cho phép chung. Luxembourg: Cần có sự cho phép chung 

để cung cấp mạng và dịch vụ. 

Na Uy: Phần phụ này không áp dụng đối với khu vực địa lý trong bán kính 20 km từ trung tâm 

Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01 

Tuyên Bố của Bộ Công Nghiệp Canada 

Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn về RSS miễn giấy phép của Bộ công nghiệp Canada. Việc 

vận hành tuân thủ hai điều kiện sau đây: 

1. Thiết bị này không gây nhiễu. 

2. Thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ sự nhiễu sóng nào, kể cả nhiễu sóng có thể gây ra 

hoạt động không mong muốn của thiết bị. 

Thiết bị kỹ thuật số hạng B này tuân thủ quy định ICES-003 của Canada. 

Tuyên Bố về Mức Phơi Nhiễm Bức Xạ: 

Sản phẩm này tuân thủ giới hạn phơi nhiễm RF di động của Canada được đặt ra đối với môi 

trường không được kiểm soát và là an toàn cho mục đích vận hành như mô tả trong tài liệu 

hướng dẫn này. Có thể đạt được khả năng giảm phơi nhiễm RF hơn nữa nếu có thể để sản 

phẩm này cách cơ thể người dùng càng xa càng tốt hoặc cài đặt thiết bị giảm công suất nếu có 

chức năng như thế. 

http://www.catphones.com/
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Các Logo Chứng Nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 


