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Phụ lục I: 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN 

 TRÊN MY VT PHIÊN BẢN 3.22.0 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /VTT-CDS ngày   tháng   năm 2019) 

1. Đăng nhập vào tính năng LifeBOX 

- Thuê bao chưa có tài khoản LifeBOX: Thuê bao sẽ mặc định được khởi tạo tài khoản: 

KH nhập mã OTP và tick vào Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng.  

   

- Thuê bao đã có tài khoản LifeBOX: KH click vào LifeBOX  Nhập mật khẩu sẽ chuyển 

đến màn hình chính LifeBOX. 

2. Tính năng chọn chế độ tải ảnh 

- KH vào LifeBOX  Chọn icon tại góc phải màn hình  Chọn chế độ tải dữ liệu lên:  

 Chọn chế độ qua Wi-Fi; Qua Wi-Fi hoặc 3G: Ảnh sẽ tự động được tải lên. 

 Chọn chế độ Thủ công: việc tải ảnh sẽ do người dùng tự thực hiện. 

- Lưu ý: Khi ảnh đang tải lên tự động, KH sẽ không chuyển đổi được qua các hình thức 

còn lại. Để tắt tiến trình KH vào màn hình chọn ảnh tải lên và click vào dấu X.  
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3. Tính năng tải xuống (ảnh/video/nhạc)/xóa trên LifebOX  

Bước 1: Click vào icon Ảnh/Video/Nhạc để 

tải lên. 

Bước 2: Click vào từng file sau đó tùy chọn 

button tải xuống/xóa tùy theo nhu cầu 

  

- Lưu ý: Chức năng tải nhạc xuống không sử dụng được trên bản IOS, do cơ chế hệ điều 

hành IOS không cho lưu nhạc xuống máy (HĐH Android sử dụng bình thường) 

4. Tính năng tải ảnh/video/file nhạc từ điện thoại lên LifeBOX 

Bước 1: Click vào icon Video 

tải lên. 

 

 

Bước 2: Click vào button tải 

video/Tải nhạc lên 

 

 

Bước 3: Click vào video 

muốn tải lên và bấm button Tải 

video 

 

- Lưu ý: Các file nhạc trên Iphone, IPAD có thể không tải lên LifeBOX được do chính 

sách bản về bản quyền (HĐH Android sử dụng bình thường) 

5. Tính năng sắp xếp ảnh đã tải lên trên LifeBOX 

- KH có thể tùy chọn sắp xếp hiển thị ảnh: Theo Ngày chụp hoặc Ngày tải lên, bằng cách 

bấm vào Chọn sau đó sắp xếp theo nhu cầu. 
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Sắp xếp ảnh theo ngày chụp Sắp xếp ảnh theo ngày tải lên 

  

 

 


