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CHẶN CUỘC GỌI & TIN NHẮN 

1. Xem danh sách chặn 
Danh sách chặn liệt kê tất cả các đầu số điện thoại, số điện thoại và từ khóa của tin nhắn sẽ bị chặn. Để 

xem Danh sách chặn, thực hiện các bước như sau: 

CÁCH 1: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào nút “Xem danh sách chặn” ở màn hình Lịch sử chặn 



 

CÁCH 2: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 



 
2. Bấm vào biểu tượng + phía trên bên phải 

 
3. Bấm vào “Xem danh sách chặn” 



 
Màn hình Danh sách chặn hiển thị 

 



2. Chặn đầu số và số điện thoại 
Chức năng này thực hiện thêm đầu số điện thoại vào danh sách chặn. Sau khi thêm, cuộc gọi và tin nhắn 

từ số điện thoại có đầu số trùng với đầu số vừa thêm sẽ bị chặn. Các bước thực hiện như sau: 

CÁCH 1: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào nút “Xem danh sách chặn” ở màn hình Lịch sử chặn 



 
3. Bấm vào biểu tượng + ở góc bên phải 



 
4. Chọn “Chặn đầu số” 



 
5. Nhập đầu số điện thoại muốn chặn 



 
6. Chọn “lý do chặn” (nếu muốn) 



 
7. Bấm nút “Đồng ý” 



 

CÁCH 2: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào biểu tượng + phía trên bên phải 



 
3. Bấm vào “Chặn đầu số” 

 
4. Các bước tiếp theo thực hiện giống cách 1 từ bước 5 

Sau khi thêm, đầu số được thêm vào danh sách chặn 



 

3. Chặn tin nhắn chứa từ khóa 
Chức năng này thực hiện thêm từ khóa tin nhắn vào danh sách chặn. Sau khi thêm, tin nhắn chứa từ 

khóa trùng với từ khóa vừa thêm sẽ bị chặn. Các bước thực hiện như sau: 

CÁCH 1: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào nút “Xem danh sách chặn” ở màn hình Lịch sử chặn 



 
3. Bấm vào biểu tượng + ở góc bên phải 



 
4. Chọn “Chặn tin nhắn chứa từ khóa” 



 



5. Nhập từ khóa chứa trong tin nhắn muốn chặn

 
6. Chọn “lý do chặn” (nếu muốn) 



 
7. Bấm nút “Đồng ý” 



 

CÁCH 2: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 



2. Bấm vào biểu tượng + phía trên bên phải 

 
3. Bấm vào “Chặn tin nhắn chứa từ khóa” 

 
4. Các bước tiếp theo thực hiện giống cách 1 từ bước 5 

Sau khi thêm, từ khóa được thêm vào danh sách chặn 



 

4. Chặn số ngoài danh bạ 
Chức năng này thực hiện thêm số điện thoại không nằm trong danh bạ vào danh sách chặn. Sau khi 

thêm, cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại không nằm trong danh bạ sẽ bị chặn. Các bước thực hiện 

như sau: 

CÁCH 1: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào nút “Xem danh sách chặn” ở màn hình Lịch sử chặn 



 
3. Bấm vào biểu tượng + ở góc bên phải 



 
4. Chọn “Chặn số ngoài danh bạ” 



 

CÁCH 2: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào biểu tượng + phía trên bên phải 



 
3. Bấm vào “Chặn số ngoài danh bạ” 

 

Sau khi thêm, dòng “Chặn số ngoài danh bạ” được thêm vào danh sách chặn 



 

5. Chỉ chặn cuộc gọi 
Chức năng thực hiện chỉ chặn cuộc gọi, không chặn tin nhắn của đầu số điện thoại hoặc số điện thoại 

nằm trong danh sách chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải của đầu số điện thoại hoặc số 

điện thoại muốn chỉnh 

 
 

2. Bấm vào “chỉ chặn cuộc gọi” 



 

Sau khi chọn, sẽ thấy dòng “Chỉ chặn cuộc gọi” ở dưới đầu số điện thoại hoặc số điện thoại 

 



6. Chỉ chặn tin nhắn 
Chức năng thực hiện chỉ chặn tin nhắn, không chặn cuộc gọi của đầu số điện thoại hoặc số điện thoại 

nằm trong danh sách chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải của đầu số điện thoại hoặc số 

điện thoại muốn chỉnh 

 
 

2. Bấm vào “chỉ chặn cuộc gọi” 



 

Sau khi chọn, sẽ thấy dòng “Chỉ chặn tin nhắn” ở dưới đầu số điện thoại hoặc số điện thoại 

 



7. Chặn cuộc gọi và tin nhắn 
Chức năng thực hiện chặn cả cuộc gọi và tin nhắn của đầu số điện thoại hoặc số điện thoại nằm trong 

danh sách chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải của đầu số điện thoại hoặc số 

điện thoại muốn chỉnh 

 
 

2. Bấm vào “chỉ chặn cuộc gọi” 



 

Sau khi chọn, sẽ thấy dòng “Chặn cuộc gọi và tin nhắn” ở dưới đầu số điện thoại hoặc số điện thoại 

 

8. Xóa trong danh sách chặn 
Chức năng thực hiện xóa thành phần trong danh sách chặn. Sau khi xóa, cuộc gọi và tin nhắn của thành 

phần vừa xóa sẽ không bị chặn nữa. Các bước thực hiện như sau: 



1. Ở màn hình danh sách chặn, đánh dấu vào ô vuông bên trái của thành phần muốn xóa 

 
 

2. Bấm vào biểu tượng thùng rác phía trên bên phải 

 
3. Bấm vào nút “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận” 



 
 

Sau khi Đồng ý, thành phần vừa xóa mất trong danh sách chặn 

 

9. Xem danh sách cho phép 
Danh sách liệt kê tất cả các số điện thoại mà những cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại đó không bị 

chặn. Để xem Danh sách cho phép, thực hiện các bước như sau: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 



 
2. Bấm vào nút “Xem danh sách chặn” ở màn hình Lịch sử chặn 



 
3. Bấm vào thẻ “Cho phép” 



 
Màn hình Danh sách cho phép hiển thị 

 

10. Cho phép số điện thoại 
Chức năng này cho phép thêm số điện thoại vào danh sách cho phép. Sau khi thêm, cuộc gọi và tin nhắn 

từ số điện thoại này sẽ không bị chặn. Các bước thực hiện như sau: 



1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 

 
2. Bấm vào nút “Xem danh sách chặn” ở màn hình Lịch sử chặn 



 
3. Bấm vào thẻ “Cho phép” 



 
 

4. Bấm vào biểu tượng + ở góc bên phải 

 
5. Nhập số điện thoại muốn thêm 



 
6. Bấm nút “Đồng ý” 



 

Sau khi Đồng ý, số điện thoại được thêm vào danh sách cho phép bên dưới 

 

11. Chuyển đến danh sách chặn 
Chức năng thực hiện chuyển số điện thoại từ danh sách cho phép đến danh sách chặn. Sau khi chuyển, 

cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại vừa chuyển sẽ bị chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách cho phép, đánh dấu vào ô vuông bên trái của số điện thoại muốn chuyển 



 
 

2. Bấm vào biểu tượng X phía trên bên phải 

 
3. Chọn “lý do chặn” trên hộp thoại “Xác nhận” (nếu muốn) 



 
4. Bấm nút “Đồng ý” 



 

Sau khi Đồng ý, số điện thoại được thêm vào danh sách chặn 

 



12. Chuyển đến danh sách cho phép 
Chức năng thực hiện chuyển số điện thoại từ danh sách chặn đến danh sách cho phép. Sau khi chuyển, 

cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại vừa chuyển sẽ không bị chặn nữa, luôn luôn cho phép. Các bước 

thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách chặn, đánh dấu vào ô vuông bên trái của số điện thoại muốn chuyển 

 
 

2. Bấm vào biểu tượng chuyển phía trên bên phải 

 
3. Bấm nút “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận” 



 

Sau khi Đồng ý, số điện thoại được thêm vào danh sách cho phép 

 

13. Xóa trong danh sách cho phép 
Chức năng thực hiện xóa số điện thoại trong danh sách cho phép. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách cho phép, đánh dấu vào ô vuông bên trái của số điện thoại muốn xóa 



 
 

2. Bấm vào biểu tượng thùng rác phía trên bên phải 

 
3. Bấm vào nút “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận” 



 

Sau khi Đồng ý, thành phần vừa xóa mất trong danh sách cho phép 

 

14. Xem Lịch sử chặn 
Lịch sử chặn liệt kê tất cả các cuộc gọi và tin nhắn đã bị chặn. Để xem Lịch sử chặn, thực hiện các bước 

như sau: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 



 

Màn hình Lịch sử chặn hiển thị 

 



14.1 Gọi lại số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn 

Chức năng này cho phép thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn trong Lịch sử 

chặn (Lưu ý: cuộc gọi vẫn tốn phí như cuộc gọi thông thường). Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình Lịch sử chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần gọi lại 

 
2. Bấm vào “Gọi lại” 



 
3. Bấm “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận”, cuộc gọi sẽ được thực hiện 

 



14.2 Gửi tin nhắn số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn 

Chức năng này cho phép gửi tin nhắn đến số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn trong Lịch sử chặn 

(Lưu ý: gửi tin nhắn vẫn tốn phí như gửi tin nhắn thông thường). Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình Lịch sử chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần gửi tin nhắn 

 
2. Bấm vào “Gửi tin nhắn” 



 

Chức năng gửi tin nhắn mới của điện thoại sẽ hiển thị, và thực hiện gửi tin nhắn như thông thường 

14.3 Thêm vào danh bạ số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn 

Chức năng này cho phép thêm vào danh bạ số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn trong Lịch sử 

chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình Lịch sử chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần thêm vào danh 

bạ 



 
2. Bấm vào “Thêm vào danh bạ” 

 



Chức năng thêm vào danh bạ của điện thoại sẽ hiển thị, và thực hiện thêm danh bạ như thông 

thường 

14.4 Thêm vào danh sách cho phép số điện thoại có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn 

Chức năng này thêm vào danh sách cho phép của Laban Toolbox số điện thoại có có cuộc gọi/tin nhắn bị 

chặn trong Lịch sử chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình Lịch sử chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần thêm vào danh 

sách cho phép 

 
2. Bấm vào “Thêm vào DS cho phép” 



 
3. Bấm vào “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận” 

 



Sau khi Đồng ý, số điện thoại được thêm vào danh sách cho phép 

 

14.5 Xóa tất cả Lịch sử chặn 

Chức năng này xóa tất cả lịch sử chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình “Lịch sử chặn”, bấm vào biểu tượng thùng rác phía trên góc phải 

 
2. Bấm vào “Đồng ý” ở hộp thoại “Xác nhận” 



 

Sau khi xóa, Lich sử chặn rỗng 



 

14.6 Xem danh sách cuộc gọi, tin nhắn bị chặn của 1 số điện thoại 

Để xem danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn bị chặn của 1 số điện thoại, thực hiện các bước sau 

1. Ở màn hình Lịch sử chặn, bấm vào số điện thoại cần xem danh sách 



 

Màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn bị chặn hiển thị 

 

14.7 Đánh dấu tin rác của tin nhắn bị chặn 

Chức năng này thực hiện đánh dấu tin nhắn bị chặn của 1 số điện thoại thành tin rác. Các bước thực 

hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn bị chặn, bấm vào biểu tượng menu bên phải 

của tin nhắn cần đánh dấu 



 
2. Chọn “Tin rác” 

 

Sau khi đánh dấu, tin nhắn nằm trong danh sách Tin rác 



 

14.8 Khôi phục tin nhắn bị chặn 

Chức năng này thực hiện khôi phục lại tin nhắn bị chặn của 1 số điện thoại, chuyển lại tin nhắn vào hộp 

thư của điện thoại. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn bị chặn của 1 số điện thoại, bấm vào biểu 

tượng menu bên phải của tin nhắn cần đánh dấu 

 
2. Chọn “Khôi phục tin nhắn” 



 

Sau khi khôi phục, tin nhắn nằm trong hộp thư đến của điện thoại. Tin nhắn không nằm trong danh 

sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn bị chặn nữa 

 

15. Xem Tin rác 
Tin rác liệt kê tất cả các tin nhắn bị chặn do người dùng đánh dấu tin rác hoặc tin nhắn tự động bị chặn 

do chứa từ rác (ví dụ như: Ban Nha, Giam Gia, sim so dep...). Để xem Tin rác, thực hiện các bước như 

sau: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 



 
2. Bấm vào thẻ “Tin rác” 

 

Màn hình Tin rác hiển thị 



 

15.1 Không phải Tin rác 

Chức năng này khôi phục lại tin rác đã bị chặn, chuyển lại tin nhắn vào hộp thư của điện thoại. Các bước 

thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình “Tin rác”, bấm vào tin rác muốn khôi phục 



 
2. Bấm vào “Không phải tin rác” 

 

Sau khi khôi phục, tin nhắn nằm trong hộp thư đến của điện thoại. Tin nhắn không nằm trong tin rác 

nữa 



 

15.2 Xóa Tin rác 

Chức năng này xóa tin rác đã bị chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình “Tin rác”, bấm vào tin rác muốn khôi phục 



 
2. Bấm vào “Xóa” 

 

Sau khi xóa, tin rác không nằm trong tin rác nữa 



 

15.3 Xóa tất cả Tin rác 

Chức năng này xóa tất cả tin rác đã bị chặn. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình “Tin rác”, bấm vào biểu tượng thùng rác phía trên góc phải 



 
2. Bấm vào “Đồng ý” ở hộp thoại “Xác nhận” 

 



Sau khi xóa, Tin rác rỗng 

 

16. Xem danh sách Số lạ 
Số lạ liệt kê tất cả các cuộc gọi và tin nhắn không bị chặn từ số điện thoại không nằm trong danh bạ hoặc 

danh sách chặn/ cho phép của Laban Toolbox. Để xem Số lạ, thực hiện các bước như sau: 

1. Bấm vào “CHẶN CUỘC GỌI, SMS” ở màn hình chính 



 
2. Bấm vào thẻ “Số lạ” 

 
3. Bấm vào góc bên phải menu để lọc xem danh sách cuộc gọi đến hoặc tin nhắn đến 



 
Tin nhắn đến 

 

Cuộc gọi đến 



 

16.1 Xem danh sách cuộc gọi, tin nhắn của 1 số điện thoại lạ 

Để xem danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của 1 số điện thoại lạ, thực hiện các bước sau 

1. Ở màn hình Số lạ, bấm vào số điện thoại cần xem danh sách 

 



Màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ hiển thị 

 

16.2 Báo cáo tin nhắn rác từ số điện thoại lạ 

Chức năng này thực hiện báo cáo tin nhắn của 1 số điện thoại lạ thành tin rác. Các bước thực hiện như 

sau: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ, bấm vào biểu tượng tam 

giác bên phải của tin nhắn cần đánh dấu 



 
2. Bấm vào “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận” 

 

Sau khi báo cáo, tin nhắn nằm trong danh sách Tin rác 



 

16.3 Gọi lại số điện thoại lạ 

Chức năng này cho phép thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại có trong danh sách Số lạ (Lưu ý: cuộc gọi 

vẫn tốn phí như cuộc gọi thông thường). Các bước thực hiện như sau: 

CÁCH 1: 

1. Ở màn hình Số lạ, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần gọi lại 

 
2. Bấm vào “Gọi lại” 



 
3. Bấm “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận”, cuộc gọi sẽ được thực hiện 



 

CÁCH 2: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ, bấm vào biểu tượng menu 

phía trên góc phải 

 



2. Bấm vào “Gọi lại” 

 
3. Các bước tiếp theo thực hiện giống cách 1 từ bước 3 

16.4 Gửi tin nhắn số điện thoại lạ 

Chức năng này cho phép gửi tin nhắn đến số điện thoại có trong danh sách Số lạ (Lưu ý: gửi tin nhắn vẫn 

tốn phí như gửi tin nhắn thông thường). Các bước thực hiện như sau: 

CÁCH 1: 

1. Ở màn hình Số lạ, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần gửi tin nhắn 

 
2. Bấm vào “Gửi tin nhắn” 



 

CÁCH 2: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ, bấm vào biểu tượng menu 

phía trên góc phải 



 
2. Bấm vào “Gửi tin nhắn” 

 

Chức năng gửi tin nhắn mới của điện thoại sẽ hiển thị, và thực hiện gửi tin nhắn như thông thường 

16.5 Thêm vào danh bạ số điện thoại lạ 

Chức năng này cho phép thêm vào danh bạ số điện thoại có trong danh sách Số lạ. Các bước thực hiện 

như sau: 

CÁCH 1: 

1. Ở màn hình Số lạ, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần cần thêm vào danh bạ 



 
2. Bấm vào “Thêm vào danh bạ” 



 

CÁCH 2: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ, bấm vào biểu tượng menu 

phía trên góc phải 



 
2. Bấm vào “Thêm vào danh bạ” 

 

Chức năng thêm vào danh bạ của điện thoại sẽ hiển thị, và thực hiện thêm danh bạ như thông 

thường 

16.6 Thêm vào danh sách chặn số điện thoại lạ 

Chức năng này thêm vào danh sách chặn của Laban Toolbox số điện thoại có trong danh sách Số lạ. Các 

bước thực hiện như sau: 

CÁCH 1: 

1. Ở màn hình Số lạ, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần cần thêm vào danh sách 

chặn 



 
2. Bấm vào “Thêm vào DS chặn” 



 
3. Chọn “lý do chặn” trên hộp thoại “Xác nhận” (nếu muốn) 



 
4. Bấm nút “Đồng ý” 



 

CÁCH 2: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ, bấm vào biểu tượng X phía 

trên bên phải 



 
2. Các bước tiếp theo thực hiện giống cách 1 từ bước 3 

Sau khi thêm, số điện thoại được thêm vào danh sách chặn 

 

16.7 Thêm vào danh sách cho phép số điện thoại lạ 

Chức năng này thêm vào danh sách cho phép của Laban Toolbox số điện thoại có trong danh sách Số lạ. 

Các bước thực hiện như sau: 

CÁCH 1: 

1. Ở màn hình Số lạ, bấm vào biểu tượng menu bên phải số điện thoại cần cần thêm vào danh sách 

cho phép 



 
2. Bấm vào “Thêm vào DS cho phép” 



 
3. Bấm vào “Đồng ý” trên hộp thoại “Xác nhận” 



 

CÁCH 2: 

1. Ở màn hình danh sách chi tiết cuộc gọi, tin nhắn của số điện thoại lạ, bấm vào biểu tượng cho 

phép phía trên bên phải 

 



2. Các bước tiếp theo thực hiện giống cách 1 từ bước 3 

Sau khi thêm, số điện thoại được thêm vào danh sách cho phép 

 

17. Thông báo số lạ 

17.1 Thông báo cuộc gọi đến từ số lạ 

Laban Toolbox sẽ thông báo cuộc gọi đến từ số điện thoại không nằm trong danh bạ hoặc danh sách 

chặn/cho phép. Hộp thoại thông báo như sau: 



 

17.2 Thông báo tin nhắn đến từ số lạ 

Laban Toolbox sẽ thông báo tin nhắn đến từ số điện thoại không nằm trong danh bạ hoặc danh sách 

chặn/cho phép. Hộp thoại thông báo như sau: 



 

17.3 Thêm vào Danh sách cho phép số điện thoại từ hộp thoại Thông báo số lạ 

Chức năng này thêm vào danh sách cho phép của Laban Toolbox số điện thoại từ hộp thoại Thông báo 

cuộc gọi/tin nhắn từ số lạ. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở hộp thoại Thông báo cuộc gọi/tin nhắn từ số lạ, bấm nút “Cho phép” 



 
Sau khi thêm, số điện thoại nằm trong Danh sách cho phép 

17.4 Thêm vào Danh sách chặn số điện thoại từ hộp thoại Thông báo số lạ 

Chức năng này thêm vào danh sách chặn của Laban Toolbox số điện thoại từ hộp thoại Thông báo cuộc 

gọi/tin nhắn từ số lạ. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở hộp thoại Thông báo cuộc gọi/tin nhắn từ số lạ, bấm nút “Chặn” 



 
2. Chọn “lý do chặn” (nếu muốn) 



 
3. Bấm nút “Hoàn thành” 

 



Sau khi thêm, số điện thoại nằm trong Danh sách chặn 

17.5 Đánh dấu tin rác từ hộp thoại Thông báo số lạ 

Chức năng này đánh dấu tin nhắn thành Tin rác từ hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ. Các bước thực 

hiện như sau: 

1. Ở hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ, đánh dấu vào ô vuông “Đánh dấu tin rác” 

 
2. Các bước tiếp theo thực hiện giống hướng dẫn “Thêm vào Danh sách chặn số điện thoại từ hộp 

thoại Thông báo số lạ” 

Sau khi thêm, tin nhắn nằm trong Tin rác 



17.6 Đóng tất cả thông báo tin nhắn 

Cho phép đóng tất cả hộp thoại thông báo tin nhắn từ các số lạ khác nhau đang hiển thị cùng lúc. Các 

bước thực hiện như sau: 

1. Ở hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ, bấm vào biểu tượng thiết lập 

 
2. Bấm vào “Đóng tất cả thông báo” 



 

THIẾT LẬP 
Cho phép thiết lập các tính năng của Laban Toolbox. Để vào màn hình Thiết lập, thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 



 
2. Bấm vào Thiết lập 



 
 

Màn hình Thiết lập hiển thị 



 

1. Thiết lập chung - Ngôn ngữ 
Laban Toolbox có 2 ngôn ngữ lựa chọn tiếng Việt và tiếng Anh. Để thiết lập ngôn ngữ, thực hiện các 

bước như sau: 

1. Ở màn hình Thiết lập, bấm vào Ngôn ngữ ở phần Thiết lập chung 



 
2. Chọn ngôn ngữ mong muốn tiếng Việt hoặc English 

 

2. Thiết lập chặn 

2.1 Bật/Tắt hiển thị hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ 

Thiết lập không hiển thị/hiển thị hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ. Các bước thiết lập như sau: 



1. Ở màn hình Thiết lập, bỏ chọn/chọn mục “Hiển thị thông báo tin nhắn từ số lạ”. Sau khi bỏ 

chọn/chọn, trạng thái của mục này là Tắt/Bật 

 

CÁCH 2: Tắt hiển thị hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ 

1. Ở hộp thoại Thông báo tin nhắn từ số lạ, bấm vào biểu tượng thiết lập 



 
2. Bấm vào “Không hiển thị lại” 



 

2.2 Mức độ tự động chặn 

Chức năng này thiết lập mức độ tự động chặn cuộc gọi và tin nhắn từ số điện thoại lạ. 

- Mức độ “Triệt để”: cuộc gọi và tin nhắn sẽ tự động chặn từ số lạ nếu số này từng bị trên 4 người 

dùng chặn 

- Mức độ “Vừa phải”: cuộc gọi và tin nhắn sẽ tự động chặn từ số lạ nếu số này từng bị trên 9 

người dùng chặn 

- Mức độ “Tắt”: không tự động chặn cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ 

Để thiết lập, thực hiện các bước sau: 



1. Ở màn hình Thiết lập, chọn mục “Mức độ tự động chặn” 

 
2. Chọn mức độ chặn mong muốn 



 

2.3 Thông báo chặn 

Thiết lập bật/tắt thông báo khi có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn.  



 

2.4 Âm thanh báo chặn 

Thiết lập bật/tắt âm thanh thông báo khi có cuộc gọi/tin nhắn bị chặn.  Thiết lập này chỉ thực hiện được 

khi “Thông báo chặn” đang bật 

 



3. Giải phóng RAM - Cảnh báo sử dụng RAM 
Thiết lập bật/tắt cảnh báo, khi RAM bị sử dụng quá 95%.   

 

GIẢI PHÓNG RAM 
Chức năng cho phép giải phóng RAM mà các ứng dụng đang sử dụng. Để vào màn hình Giải phóng RAM, 

thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào GIẢI PHÓNG RAM 



 

Màn hình Giải phóng RAM hiển thị 



 

1. Kết thúc ứng dụng 
Chức năng này kết thúc ứng dụng đang chạy và giải phóng RAM mà ứng dụng đang sử dụng. Các bước 

thực hiện: 

1. Ở màn hình Giải phóng RAM, bấm vào biểu tượng xổ menu bên trái ứng dụng cần kết thúc 



 
2. Bấm vào “Kết thúc” 

 

2. Ẩn ứng dụng 
Chức năng này ẩn ứng dụng đang chạy và bỏ chọn giải phóng RAM mà ứng dụng đang sử dụng. Các 

bước thực hiện: 



1. Ở màn hình Giải phóng RAM, bấm vào biểu tượng xổ menu bên trái ứng dụng cần ẩn 

 
2. Bấm vào “Ẩn” 

 

3. Xem thông tin ứng dụng 
Chức năng này cho phép xem thông tin ứng dụng đang chạy. Các bước thực hiện: 



1. Ở màn hình Giải phóng RAM, bấm vào biểu tượng xổ menu bên trái ứng dụng cần xem 

 
2. Bấm vào “Thông tin” 

 

4. Hiển thị ứng dụng ẩn 
Chức năng này cho phép hiển thị tất cả ứng dụng ẩn đang chạy. Các bước thực hiện: 



1. Ở màn hình Giải phóng RAM, bấm vào chọn ô vuông “Hiển thị ẩn” bên phải 

 

5. Tối ưu RAM 
Chức năng này cho phép giải phóng RAM có thể giải phóng. Các bước thực hiện: 

1. Ở màn hình Giải phóng RAM, bấm chọn những ứng dụng muốn kết thúc để giải phóng RAM 



 
2. Bấm vào nút “Tối ưu RAM” 



 
3. Bấm vào nút “Hoàn thành” để về màn hình chính 



 

DỌN RÁC 
Chức năng cho phép xóa cache mà các ứng dụng đã lưu. Để vào màn hình Dọn rác thực hiện các bước 

sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào DỌN RÁC 



 

Màn hình Dọn rác hiển thị 



 

1. Xem cache của ứng dụng 
Các bước thực hiện: 

1. Ở màn hình Dọn rác, bấm vào biểu tượng xổ menu bên trái 



 

2. Dọn dẹp 
Chức năng này cho phép xóa cache mà ứng dụng đã lưu. Các bước thực hiện: 

1. Ở màn hình Dọn rác, bấm chọn thành phần muốn xóa 



 
2. Bấm nút “Dọn dẹp” 



 
3. Bấm nút “Hoàn thành” để về màn hình chính 



 

QUÉT MALWARE 
Chức năng cho phép quét Malware trên các ứng dụng đã cài đặt. Để quét, thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào “Quét Malware” 



 

TỐI ƯU MÁY 
Chức năng cho phép thực hiện cùng lúc các chức năng “Giải phóng RAM”, “Dọn Rác” và “Quet 

Malware”. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào nút “Tối ưu máy” 



 
2. Bấm vào nút “Tối ưu máy” sau khi quét hoàn thành 



 

3. Bấm nút “Hoàn thành” để về màn hình chính 



 

CỐ VẤN BẢO MẬT 
Chức năng cho phép liệt kê tất cả các ứng dụng đang có quyền trên các chức năng của điện thoại như: 

gọi điện thoại, định vị, gửi tin nhắn, đọc danh bạ và đọc tin nhắn. Để vào màn hình “Cố vấn bảo mật” 

thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 



 
2. Bấm vào “Cố vấn bảo mật” 



 

Màn hình “Cố vấn bảo mật” hiển thị 



 

1. Xem danh sách ứng dụng 
Để xem tất cả các ứng dụng đang có quyền trên một chức năng nào đó của điện thoại, thực hiện các 

bước sau: 

1. Ở màn hình Cố vấn bảo mật, bấm chọn vào chức năng muốn xem danh sách ứng dụng đang có 

quyền 



 

Danh sách các ứng dụng hiển thị 



 

2. Để xem thông tin ứng dụng, bấm vào tên ứng dụng cần xem 



 

TRÁNH LÀM PHIỀN 
Chức năng cho phép chỉnh chế độ điện thoại thành im lìm khi có cuộc gọi, tin nhắn và thông báo tới. Để 

vào màn hình Tránh làm phiền, thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 



 
2. Bấm vào “Tránh làm phiền” 



 

Màn hình “Tránh làm phiền” hiển thị 



 

1. Bật tránh làm phiền 
Các bước thực hiện: 

1. Ở màn hình Tránh làm phiền, bấm vào OFF của Bật ngay 

 

Khi chức năng được Bật, biểu tượng mặt trăng sẽ xuất hiện 



 

2. Bật tránh làm phiền theo lịch biểu 
Bật tránh làm phiền theo lịch biểu nhất định. Các bước thực hiện: 

1. Ở màn hình Tránh làm phiền, bấm vào OFF của Theo lịch biểu 

 
2. Chọn thời gian từ và đến 



 

ĐÁNH GIÁ 
Chức năng cho phép đánh giá ứng dụng Laban Toolbox trên Google Play. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 

 
2. Bấm vào “Đánh giá” 



 

CHIA SẺ FACEBOOK 
Chức năng cho phép chia sẻ ứng dụng Laban Toolbox trên Facebook. Để thực hiện chức năng này, đòi 

hỏi phải có ứng dụng Facebook trên điện thoại. Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 



 
2. Bấm vào “Chia sẻ Facebook” 



 

SẢN PHẨM 
Để xem thông tin giới thiệu sản phẩm Laban Toolbox, thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 



 
2. Bấm vào “Sản phẩm” 



 

Màn hình giới thiệu sản phẩm Laban Toolbox hiển thị 



 

CHỐNG TRỘM 
Chức năng cho phép điều khiển từ xa điện thoại thông qua tin nhắn hoặc gmail. Để vào chức năng 

Chống trộm, thực hiện các bước sau: 

1. Ở màn hình chính, bấm vào biểu tượng menu phía trên góc trái 



 
2. Bấm vào “Chống trộm” 



 



Màn hình Chống trộm hiển thị 

 

1. Gán quyền xóa/khóa cho Laban Toolbox 
Gán quyền xóa hoặc khóa thiết bị từ xa thông qua tin nhắn hoặc email . Các bước thực hiện như sau: 

1. Ở màn hình Chống trộm, bấm vào ô vuông “Quản lý thiết bị android” 



 
2. Bấm “Active” trên thông báo của điện thoại 



 

2. Điều khiển điện thoại bằng tin nhắn 
Chức năng cho phép điều khiển thiết bị từ xa thông qua tin nhắn từ một số điện thoại khác. Để thiết lập 

số điện thoại điều khiển thực hiện các bước như sau: 

1. Ở màn hình Chống trộm, bấm vào biểu tượng bút chì ở phần “Tìm, xóa điện thoại bằng tin 

nhắn” 



 
2. Nhập số điện thoại muốn gửi tin nhắn để điều khiển thiết bị 



 
3. Bấm “Đồng ý” 



 

Số điện thoại được hiển thị 

 



2.1 Đổ chuông thiết bị thông qua tin nhắn 

Chức năng cho phép điều khiển thiết bị đổ chuông thông qua tin nhắn từ số điện thoại đã thiết lập. Các 

bước thực hiện: 

1. Dùng số điện thoại đã thiết lập gửi tin nhắn mới đến số điện thoại của thiết bị theo cú pháp 

LBSAlarm.  

 

Thiết bị sẽ được đổ chuông 

2.2 Tìm thiết bị thông qua tin nhắn 

Chức năng cho phép tìm vị trí của thiết bị thông qua tin nhắn từ số điện thoại đã thiết lập. Các bước 

thực hiện: 

1. Dùng số điện thoại đã thiết lập gửi tin nhắn mới đến số điện thoại của thiết bị theo cú pháp 

LBSLocate.  

 
2. Laban Toolbox sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại đã thiết lập. Bấm vào đường link trong tin nhắn 

để xem vị trí của thiết bị 



 

2.3 Khóa thiết bị thông qua tin nhắn 

Chức năng cho phép khóa thiết bị thông qua tin nhắn từ số điện thoại đã thiết lập. Các bước thực hiện: 

1. Bật “Quản lý thiết bị android” (xem các bước ở phần Gán quyền xóa/khóa cho Laban Toolbox) 

2. Dùng số điện thoại đã thiết lập gửi tin nhắn mới đến số điện thoại của thiết bị theo cú pháp 

LBSLock.  

 

Thiết bị sẽ bị khóa 

2.4 Xóa dữ liệu thiết bị thông qua tin nhắn 

Chức năng cho phép xóa dữ liệu của thiết bị thông qua tin nhắn từ số điện thoại đã thiết lập. Các bước 

thực hiện: 



1. Bật “Quản lý thiết bị android” (xem các bước ở phần Gán quyền xóa/khóa cho Laban Toolbox) 

2. Dùng số điện thoại đã thiết lập gửi tin nhắn mới đến số điện thoại của thiết bị theo cú pháp 

LBSWipe.  

 

Thiết bị sẽ bị xóa hết dữ liệu 

3. Điều khiển điện thoại bằng website của Laban Toolbox 
Chức năng cho phép điều khiển thiết bị từ xa thông qua website của Laban Toolbox. Để có thể sử dụng 

chức năng này đòi hỏi trong phần tài khoản của thiết bị phải có sẵn một tài khoản google trước khi cài 

Laban Toolbox. Khi chức năng đã sẵn sàng, ở màn hình “Chống trộm”, phần Tài khoản google sẽ có câu 

như sau: 



 

Để vào website điều khiển thiết bị thực hiện các bước sau: 

1. Vào website http://toolbox.laban.vn/remote 

2. Bấm vào “Sign in with Google” 

http://toolbox.laban.vn/remote


 
3. Đăng nhập tài khoản google 

 
4. Bấm vào nút “Accept”.  



 
5. Chọn thiết bị muốn điều khiển 



 
3.1 Đổ chuông thiết bị thông qua website 

Chức năng cho phép điều khiển thiết bị đổ chuông thông qua website. Các bước thực hiện: 

1. Ở website điều khiển của Laban Toolbox, bấm vào biểu tượng “Đổ chuông” 



 

Thiết bị sẽ được đổ chuông 

3.2 Tìm thiết bị thông qua website 

Chức năng cho phép tìm vị trí của thiết bị thông qua website. Các bước thực hiện: 

1. Ở website điều khiển của Laban Toolbox, bấm vào biểu tượng “Tìm kiếm thiết bị” 



 

Thiết bị sẽ được xác định vị trí trên bản đồ 



 

3.3 Xóa dữ liệu thiết bị thông qua website 

Chức năng cho phép xóa dữ liệu của thiết bị thông qua website. Các bước thực hiện: 

1. Ở website điều khiển của Laban Toolbox, bấm vào biểu tượng “Xóa dữ liệu” 



 

Thiết bị sẽ bị xóa hết dữ liệu 

 


