Hướng Dẫn Tải + Sử Dụng Ứng Dụng Xem Phim 3D Trên Android
I.

Hướng dẫn tải ứng dụng

Sau khi khách đã mua sản phẩm kính 3D của công ty có thể thực hiện cách sau để tải ứng dụng xem
phim 3D
Lưu ý : Khi tải về phần mềm cài trên Android thì định dạng File đang là File nén. Hệ điều hành
Android mặc định không thể mở ra được do đó quý khách phải lên CH Play tìm + tải về ứng dụng quản
lý File (miễn phí) là : ES File Explorer File Manager( tính năng tương tự phần mềm Quản lý tập tin
mặc định của Android) Sau đó cài vào điện thoại rồi dùng ứng dụng này truy cập vào mục Download
trên máy hoặc thẻ để mở File đã tải về .
Trường hợp 1. Truy cập vào trang : http://baoxai.com vào sản phẩm kính 3D . Vào mục Giá & Thông
Số Sản Phẩm (như hình dưới).

Khách nhấp vào mục Phần mềm cho android để tải về máy. Trong thư mục tải về sẽ gồm:

Khách phải cài tất cả ứng dụng trong đây. Nếu điện thoại khách hàng đã cài ứng dụng MXPlayer khác
trước đó thì bắt buộc phải gỡ bỏ và chỉ được cài ứng dụng từ đây mới có thể sử dụng được.
Có một số trường hợp khách hàng sử dụng điện thoại Android. Sau khi tải 2 ứng dụng này về khi cài đặt
thì cứ nghĩ là đã cài thành công nhưng khi vào ứng dụng Phim 3D xem thì bị văng ra, lý do là khi cài
ứng dụng có báo là chưa bật tính năng cho phép hỗ trợ cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nên cài đặt
thất bại. Để khắc phục tình trạng này trước khi cài ứng dụng khách hàng vui lòng vào điện thoại vào
mục Cài Đặt – Bảo Mật – Check vào ô Không rõ nguồn gốc (như hình dưới) rồi trở ra cài đặt ứng
dụng như bình thường.

Trường hợp 2. Nếu khách đến cửa hàng để mua trực tiếp thì có thể liên hệ nhân viên kỹ thuật cài đặt
tại cửa hàng

II. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Phim3D
Sau khi cài đặt như trên, khởi chạy ứng dụng Phim 3D. Khi lần đầu vào sẽ có Giao Diện Đăng Nhập
(như hình dưới), khách hàng chỉ cần đăng nhập 1 lần duy nhất là sẽ sử dụng vĩnh viễn

Để có tài khoản và mật khẩu truy cập vào ứng dụng này khách hàng phải liên hệ với công ty để công ty
xác nhận là khách hàng có đúng là đã mua sản phẩm kính 3D của công ty hay không. Khi đã xác nhận
là đúng khách hàng đã mua sản phẩm bên phía công ty thì khách hàng sẽ được cấp tài khoản để truy
cập vào phần mềm.

III. Tinh chỉnh ứng dụng
Sau khi đăng nhập vào phần mềm, trong đây khách có thể nhìn thấy 10 Phim Mới Nhất ở bên góc trái
và góc phải trên là khung Tìm Kiếm những phim 3D khách muốn xem (khách có thể xem danh sách
phim trên http://baoxai.com/san-pham/54-kinh-3d-bx-zg102.html). Khách cũng có thể dùng 2 nút mũi
tên góc bên phải dưới khung tìm kiếm để xem từng trang phim.

Muốn xem phim nào thì khách chỉ việc chọn vào phim đó là có thể xem, khi vào phim cần lưu ý là phải
chọn vào chữ H/W nó sẽ hiển thị cho khách chọn bộ chuyển mã, khi đó phải chọn là S/W để xem ở chế
độ 3D.

Thêm nữa để xem ở chế độ Full màn hình điện thoại khách phải vào biểu tượng góc phải trên màn
hình hiển thị phim , chọn Hiển Thị -> Chọn Tỉ Lệ Hình Ảnh -> Chọn 1:1 . Sau đó check vào mục Áp
dụng cho tất cả video. Sau đó nhấp vào biểu tượng
để phóng to thu nhỏ màn hình hiển thị phim
sao cho hiển thị được trọn màn hình điện thoại.

