
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 

PHIÊN BẢN DOYOSE LITE
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BƯỚC 1: TẢI BỘ CÀI ĐẶT DOYOSE LITE VỀ MÁY TÍNH BẢNG

Dành cho iPad
Dành cho Máy tính bảng 

Hệ điều hành Android

Quý khách vui lòng gửi thông tin yêu cầu hỗ trợ cài đặt bản DoYoSe 

Lite tới địa chỉ:  support@doyosevietnam.com.vn với nội dung:

Tiêu đề: Hỗ trợ cài đặt DoYoSe Lite iOS

Nội dung: 

- Email cài đặt

- Số điện thoại của quý khách để được hỗ trợ khi cần

Khách hàng sử dụng CAMERA mặc định của thiết bị để scan

vào mã Qrcode ở hình bên dưới để vào đường dẫn cài đặt.

Trong trường hợp khách hàng không không Scan được mã 

Qrcode, khách hàng truy cập vào đường link sau:

https://bit.ly/DoYoSeLite2

Quý khách cũng có thể gọi đến tổng đài 19003066 để được hỗ trợ
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BƯỚC 1: TẢI BỘ CÀI ĐẶT DOYOSE LITE VỀ MÁY TÍNH BẢNG

• Khách hàng tiến hành tải cả 02 file về thiết bị của khách hàng

• Sau khi tài về các đường file cài đặt sẽ được lưu trên thiết bị, Khách hàng cần mở ứng dụng My Files hoặc File Manager trên thiết bị và

tìm tới thư mục Downloads (Tải về)
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BƯỚC 2: CÀI ĐẶT DOYOSE LITE VỀ MÁY TÍNH BẢNG ANDROID

Khách hàng tiến hành cài đặt lần lượt các file đã tải về. Lưu ý đối với một số thiết bị khi cài đặt lần đầu, thiết bị của khách hàng sẽ đề nghị 

khách hàng đồng ý khi cài đăt.  Khách hàng tiến hành thực hiện theo các bước sau để cài đặt.

(1) (2) (3)

Sau khi thực hiện xong các bước trên, Quý khách tiến hành cài đặt ứng dụng bình thường theo hướng dẫn.
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BƯỚC 2: CÀI ĐẶT DOYOSE LITE VỀ MÁY TÍNH BẢNG ANDROID

Sau khi hoàn thành cài đặt, khách hàng truy cập vào menu (màn

hình) của máy tính bảng thấy biểu tượng (icon) . Để sử dụng,

Quý khách hàng bấm vào icon để mở.
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

PHIÊN BẢN DOYOSE LITE
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BƯỚC 1: MỞ ỨNG DỤNG DOYOSE VÀ CHỌN CHẾ ĐỘ DÙNG THỬ
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BƯỚC 2: LỰA CHỌN CÁC BÀI HỌC PHÙ HỢP VỚI CON ĐỂ TRẢI NGHIỆM
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BƯỚC 2: LỰA CHỌN CÁC BÀI HỌC PHÙ HỢP VỚI CON ĐỂ TRẢI NGHIỆM
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH VÀ SÁCH

BƯỚC 1: 

Khách hàng cần tiến hành bật chế độ Bluetooth trên máy tính bảng và bật nguồn của Bút thông minh. 

Quý khách hàng mở ứng dụng DoYoSe và chọn chế độ dùng thử.

Trên màn hình các bàn học, quý khách hàng bấm vào biểu tưởng “SMART SPACE” (hình khoanh tròn).

Quý khách vui lòng chờ ít phút để ứng dụng tải dữ liệu về thiết bị.

BƯỚC 2:
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH VÀ SÁCH

Quý khách hàng mở ứng dụng DoYoSe và

chọn chế độ dùng thử.

Trên màn hình các bàn học, quý khách

hàng bấm vào biểu tưởng “SMART

SPACE” (hình khoanh tròn).

Quý khách vui lòng chờ ít phút để ứng

dụng tải dữ liệu về thiết bị.

BƯỚC 2:

BƯỚC 1: 

Khách hàng cần tiến hành bật chế độ

Bluetooth trên máy tính bảng và bật nguồn

của Bút thông minh.
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH VÀ SÁCH

Sau khi tải xong dữ liệu, giao diện ứng dụng cho phần trải nghiệm cùng bút và sách. Quý khách thực hiện lần lượt để trải nghiệm với 

sách và bút thông minh. Cụ thể như sau: (1)

(2)

(3)

• Đầu tiên, quý khách bấm vào (1) để kết

nối bút thông minh với máy tính bảng,

Quý khách chờ trong giây lát, khi kết nối

thành công biểu tưởng (1) chuyển từ

màu xám sang màu xanh là kết nối

thành công

• Sau khi kết nối thành công, quý khách

hàng có thể lựa chọn khóa học phù hợp

khi bấm vào (2).

• Để học luôn cùng với sách và bút quý

khách bấm (3) và dùng bút chỉ vào sách

tương ứng.
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH VÀ SÁCH
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH VÀ SÁCH
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TRẢI NGHIỆM VỚI BÚT THÔNG MINH VÀ SÁCH

Nhấn biểu tượng Nội dung bút thông minh trong sách văn học để xem nội dung trên máy tính bảng
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