
Những gì bạn muốn

Hướng dẫn sử dụng
TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Áp dụng: Ứng dụng MyTV trên các nền tảng Smart TV, Smart Box, Smartphone và Tablet.



Từ trang chủ, chọn biểu tượng điều khiển từ xa 
-> chọn Khởi tạo kết nối.
Màn hình TV hiển thị mã kết nối
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HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO KẾT NỐI



Mở ứng dụng MyTV trên Smartphone, chọn biểu 
tượng điều khiển từ xa từ giao diện đăng ký đăng 
nhập hoặc tại giao diện trang chủ

Nhập mã kết nối và bấm 
Kết nối 
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Mở ứng dụng MyTV trên Smartphone, chọn biểu 
tượng điều khiển từ xa từ giao diện đăng ký đăng 
nhập hoặc tại giao diện trang chủ

Nhập mã kết nối và bấm 
Kết nối 

4 Lựa chọn giao diện Điều khiển từ xa để hoàn tất



Cụm phím: Điều hướng 
Tăng giảm âm lượng 
Chuyển kênh

Cụm phím hotkey: Phím tắt vào 
các dịch vụ nội dung chính và 
mua gói

Quản lý thiết bị và lựa chọn giao 
diện điều khiển từ xa

Trợ lý ảo (Voice)
(chức năng đang phát triển, chưa hoạt động)

Cụm phím: Quay lại
Về trang chủ

Ngắt âm lượng 
Truy cập vào mục hỗ trợ

Thanh player: Tua, Tạm dừng, 
Xem/ Ngừng xem nội dung

Tìm kiếm bằng ký tự text hoặc 
giọng nói (voice search)

CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CỦA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA



Trợ lý ảo (Voice)
(chức năng đang phát triển, chưa hoạt động)

Tại giao diện điều khiển 
từ xa, chọn biểu tượng 
Tìm kiếm

Chọn biểu tượng Voice 
trên bàn phím ảo

Đọc từ khóa cần tìm kiếm. 
Từ khóa tự động hiển thị 
dưới dạng text trên bàn 
phím ảo
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE SEARCH)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE SEARCH)

Đọc từ khóa cần tìm kiếm. Từ khóa tự động 
hiển thị dưới dạng text trên bàn phím ảo
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