
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP DIGIGAME 

 

A. Cách cài đặt đối với hệ điều hành iOS 

1. Chọn “App Store” trên giao diện màn hình điện thoại 

 

  
 

2. Tại mục “Tìm kiếm”, gõ từ khóa “digigame”, chọn “Tìm” góc phải cuối màn hình. 

Sau khi App Store hiện ra icon DigiGame thì click biểu tượng đám mây góc bên phải 

để tải app DigiGame về máy  

→ Click icon “Mở” 

 

                                            
 



3. Chọn “Tiếp tục” → “Đăng ký ngay” để tạo tài khoản. 

 

                                        
 

 

B. Cách cài đặt đối với hệ điều hành Android 

1. Chọn “Play Store” trên giao diện màn hình điện thoại 

 

      
 

 

 



2. Tại mục “Tìm kiếm”, gõ từ khóa “digigame” → Chọn biểu tượng hình kính lúp góc 

phải cuối màn hình  

Sau khi Play Store hiện ra icon DigiGame, chọn “ Install” để tải app DigiGame về 

máy. 

 

                       
 

3. Sau khi quá trình tải app về máy hoàn tất, chọn “Play” → Chọn “Tiếp tục” để tiến 

đến màn hình Đăng ký tạo tài khoản. 

 

                           

 



C. Cách Đăng nhập và Đăng ký tài khoản chung trên hệ điều hành iOS và Android 

1. Đăng ký Tài khoản DigiGame khi Khách hàng chưa từng sử dụng các app DigiLife, 

DigiMusic, DigiMove: 

1.1  Tại màn hình Đăng ký, điền đầy đủ nội dung vào các mục bắt buộc. 

Lưu ý: chọn “Hướng dẫn đặt tên” và “Hướng dẫn nhập mật khẩu” để nắm được quy 

tắc tạo tài khoản chính xác. Nếu tên đăng nhập trùng/sai quy tắc hoặc mật khẩu đặt 

sai quy tắc, màn hình sẽ hiển thị thông báo trên các mục bắt buộc nhập và không 

thể chọn “Đăng ký”. 

Sau khi nội dung thông tin được nhập đầy đủ và hợp lệ, chọn “Đăng ký” 

 

                         
 

1.1.1 Hướng dẫn đặt tên: 

Chọn “Hướng dẫn đặt tên” → Màn hình hiển thị nội dung hướng dẫn: 

- Tên tài khoản từ 6 đến 30 ký tự, chỉ được nhập số, ký tự _. và chữ cái. 

Trong đó phải chứa tối thiểu 1 ký tự khác số. 

- Tên tài khoản không được chứa ký tự tiếng Việt có dấu, ký tự đặt biệt 

khác và dấu cách. Các ký tự _ và . nếu có không được đặt ở đầu hoặc cuối 

tên tài khoản và không được điền liền nhau liên tục. 

 

 

 

LƯU Ý 



                                                
 

1.1.2 Hướng dẫn cách đặt mật khẩu: 

Chọn “Hướng dẫn nhập mật khẩu” → Màn hình hiển thị nội dung hướng dẫn: 

- Độ dài mật khẩu cho phép từ 8 đến 30 ký tự; 

- Mật khẩu phải bao gồm số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặc biệt; 

- Mật khẩu không được chứa khoảng trắng đầu, cuối, giữa mật khẩu 

 

                             
 

 

 



1.2   Sau khi đặt Tên đăng nhập và mật khẩu theo đúng quy tắc, mã OTP sẽ được gửi về 

thuê bao Quý khách đã sử dụng để đăng ký tài khoản 

→ Nhập mã OTP → Chọn “Xác nhận” → Màn hình hiển thị Đăng ký thành công. 

 

                             
 

1.3   Nhập mã pin là 4 số tùy chọn → chọn “Hoàn thành”. 

 

                                
 

 

 

 



1.4  Cách đặt lại mã PIN nếu Khách hàng quên mã PIN 

Tại màn hình Nhập mã PIN, chọn “Quên mã PIN” → Chọn “Tiếp tục”. 

Màn hình quay lại mục “Đăng nhập” → Chọn “Đăng nhập”. 

Màn hình hiển thị nội dung “Cài đặt mã PIN” → lặp lại các thao tác ở phần 1.3 để 

cài đặt mã PIN mới cho Tài khoản. 

 

                       
 

1.5   Tài khoản được đăng ký bằng số thuê bao của Khách hàng được gọi là “Tài khoản  

Phụ huynh”. Nhấn biểu tượng “Cuốn lịch” để kéo chọn ngày, tháng, năm sinh . 

→ Chọn “Confirm”. 

→ Chọn giới tính “Nam” hoặc “Nữ” → Chọn “Lưu thông tin”. 

 

                             



 

 

2. Đăng ký tài khoản DigiGame trong trường hợp Khách hàng đã từng sử dụng 1 trong 3 

app DigiLife, DigiMusic, DigiMove: 

Sau khi tải app DigiGame thành công, Khách hàng có thể sử dụng chính account của 1 

trong 3 tài khoản DigiLife, DigiMusic và DigiMove để đăng nhập vào app DigiGame. 

Nhập thông tin tài khoản vào các trường “Tài khoản” và “Mật khẩu” 

→ Chọn “Đăng nhập”.  

Khách hàng có thể cài đặt các hình thức đăng nhập khác tiện ích và rút ngắn thời gian 

hơn, như: 

- Đăng nhập bằng mã OTP; 

- Đăng nhập bằng Mạng 3G/4G; 

- Đăng nhập bằng Face ID 

bằng cách chọn các biểu tượng phía dưới dòng “Hoặc đăng nhập bằng” và làm theo 

hướng dẫn. 

 

                                      
 

 

 

 

 

 



2.1 Cách lấy lại mật khẩu trong trường hợp Khách hàng quên mật khẩu 

2.1.1 Tại màn hình Đăng nhập, chọn “Quên mật khẩu”→ Tại màn hình Quên mật 

khẩu, nhập lại Tên tài khoản tại trường thông tin “Tên tài khoản” → Chọn 

“Xác nhận” 

 

                               
 

2.1.2 Mã OTP sẽ được gửi qua số thuê bao mà Khách hàng dùng để đăng ký Tài 

khoản DigiGame → Nhập mã OTP  

Nếu không thấy mã OTP gửi về, chọn “Gửi lại ngay” → Nhập mã OTP 

→ Chọn “Xác nhận” 

 

                                  



2.1.3 Vẫn tại Màn hình Quên mật khẩu, tạo mật khẩu mới không trùng với mật 

khẩu cũ, theo quy tắc đặt mật khẩu như đã hướng dẫn bên trên. 

Gõ mật khẩu vào mục “Mật khẩu mới” → Nhập lại mật khẩu vào mục “Xác 

nhận mật khẩu mới” → Chọn “Đặt mật khẩu”. 

→ Màn hình hiển thị hoàn tất đổi mật khẩu thành công. 

 

                              
 

D. Cách tạo “Tài Khoản Con” 

Khách hàng có thể tạo thêm 1 hoặc nhiều tài khoản con, thiết lập thời gian chơi và xem 

thống kê về tổng thời gian chơi, game chơi nhiều nhất,… 

1. Để tạo thêm Tài khoản Con, tại màn hình chính, chọn “Thêm” → Tại màn hình Tạo 

người dùng mới, điền đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc bên dưới 

 

                           



2.  Điều kiện để tạo Tài khoản Con thành công: 

Ấn biểu tượng “Cuốn lịch” để kéo chọn ngày, tháng, năm sinh của Tài khoản Con 

          → Chọn “Confirm” 

Lưu ý: Điều kiện để tạo được Tài khoản Con là từ 3 tuổi trở lên. Nếu chọn năm sinh 

của con ít hơn 3 tuổi so với năm hiện tại, thông báo sẽ được hiển thị dưới mục nhập 

ngày sinh và Nút “Tạo người dùng” sẽ không thể kích hoạt được 

 

                                                    
 

3. Chọn biểu tượng “Đồng hồ” để thiết lập giới hạn thời gian chơi game của Tài khoản 

Con → Kéo chọn thời gian ở cột “Giờ” và “Phút” → Chọn “Đặt giờ” (thời gian tối 

thiểu là 1 phút và tối đa là 23 giờ 59 phút chơi game). Khi sang ngày mới, Thời gian 

chơi game sẽ tự động thiết lập lại. 

 

                                      
 

LƯU Ý 



4. Chọn giới tính “Nam” hoặc “Nữ” → Chọn “Tạo người dùng”. Sau khi thành công, 

màn hình sẽ hiển thị Tài khoản con theo tên đã đặt. 

 

                              
 

  

5. Để thay đổi thông tin Tài khoản Con, chọn biểu tượng “Tài khoản Con” → Chọn 

“Thông tin” → màn hình hiển thị Thông tin tài khoản với các nội dung muốn thay 

đổi → Sau khi chỉnh sửa, chọn “Lưu thông tin”. 

 

                        



6. Để theo dõi về tổng thời gian chơi, chọn biểu tượng “Tài khoản Con” → Chọn 

“Thống kê” → Màn hình hiển thị số phút chơi trong 1 ngày của 1 tuần. 

 

                               
 

 

7. Để xóa Tài khoản con, tại màn hình Thiết lập, chọn “Xóa người dùng” → Tiếp tục 

chọn “Xóa người dùng”. 

 

                                      



E. Chơi Game miễn phí và Cách đăng ký các gói cước trong DigiGame 

Sau khi thông tin của Tài khoản Phụ huynh được lưu thành công, màn hình hiển thị các 

icon Game ở các mục: 

1. “Game miễn phí”– dành cho mọi số thuê bao không phân biệt nhà mạng. Chọn “Tất 

cả” để hiển thị đủ 5 trò chơi tại màn hình “Game miễn phí” 

                                                      
 

2. “Gói cước thuê bao tuần” – dành cho các số thuê bao thuộc nhà mạng VNPT, cước phí 

5000đ/ 7 ngày. Chọn “Chi tiết”→ Chọn “Đăng ký gói cước này” và làm theo hướng 

dẫn để có thể chơi được 10 trò chơi trong mục này. Gói cước này sẽ tự động gia hạn. 

 

                                
 



Hướng dẫn đăng ký “Gói cước thuê báo tuần”: 

- Chọn “Đăng ký gói cước này”, mã OTP sẽ được gửi về tin nhắn của số điện thoại  

→ Nhập mã OTP → Chọn “Xác nhận”. 

- Nếu chưa nhận được mã OTP, chọn “Gửi lại mã OTP” và tiếp tục các bước như đã 

hướng dẫn trên. 

 

                                 
 

- Nếu mã OTP được nhập chính xác, màn hình sẽ hiện thị Thông báo đã đăng ký gói 

cước thành công → Chọn “Đóng”. 

 

                                  



- Nếu muốn hủy bỏ gói cước thuê bao tuần, chọn “Hủy bỏ gói cước này” → Chọn 

“Hủy bỏ” → Màn hình hiển thị Thông báo đã hủy bỏ gói cước thành công → Chọn 

“Đóng”. 

 

                                         
 

3. “Gói cước thuê bao tháng” – dành cho các số thuê bao thuộc nhà mạng VNPT, cước 

phí 15.000đ/ 30 ngày. Chọn “Chi tiết”→ Chọn “Đăng ký gói cước này” và làm theo 

hướng dẫn để có thể chơi được 10 trò chơi trong mục này. Gói cước này sẽ tự động gia 

hạn. 

                              

 

 

 



Hướng dẫn đăng ký “Gói cước thuê báo tháng”: 

- Chọn “Đăng ký gói cước này”, mã OTP sẽ được gửi về tin nhắn của số điện thoại  

→ Nhập mã OTP → Chọn “Xác nhận”. 

- Nếu chưa nhận được mã OTP, chọn “Gửi lại mã OTP” và tiếp tục các bước như đã 

hướng dẫn trên. 

 

                                               

 

- Nếu mã OTP được nhập chính xác, màn hình sẽ hiện thị Thông báo đã đăng ký gói 

cước thành công → Chọn “Đóng”. 

 

                                      
 

 



- Nếu muốn hủy bỏ gói cước thuê bao tháng, chọn “Hủy bỏ gói cước này” → Chọn 

“Hủy bỏ” → Màn hình hiển thị Thông báo đã hủy bỏ gói cước thành công → Chọn 

“Đóng”. 

 

                                                 

 

4. “Gói miễn phí 0 đồng” – dành cho các số thuê bao thuộc nhà mạng VNPT lần đầu tiên 

đăng ký tài khoản DigiGame và chỉ đăng ký được 01 lần đầu tiên và duy nhất. Cước 

phí 0đ. Thời hạn tồn tại gói cước là 24 giờ kể từ khi đăng ký. Chọn “Chi tiết”→ Chọn 

“Đăng ký gói cước này” và làm theo hướng dẫn để có thể chơi được 10 trò chơi trong 

mục này. 

 

                           
                          



Hướng dẫn đăng ký “Gói miễn phí 0 đồng”: 

- Chọn “Đăng ký gói cước này”, mã OTP sẽ được gửi về tin nhắn của số điện thoại  

→ Nhập mã OTP → Chọn “Xác nhận”. 

- Nếu chưa nhận được mã OTP, chọn “Gửi lại mã OTP” và tiếp tục các bước như đã 

hướng dẫn trên. 

                                                                      

- Nếu mã OTP được nhập chính xác, màn hình sẽ hiện thị Thông báo đã đăng ký gói 

cước thành công → Chọn “Đóng”. Khách hàng không thể tự hủy bỏ cũng như gia 

hạn Gói miễn phí 0 đồng này. 

 

                                       



 

F. Cách chơi trò chơi 

1. Tại các danh mục phân loại trò chơi theo hình thức miễn phí hoặc gói cước, Chọn “Tất 

cả” hoặc “Chi tiết” → Chọn “Chơi game” bên dưới mỗi trò chơi. 

 

                                   
 

2. Sau khi đợi trò chơi loading: 

- Chọn “Bắt đầu” để tiến hành chơi trò chơi 

- Chọn “Thoát” ở góc trên phía bên trái màn hình khi muốn quay lại màn hình hiển 

thị danh sách các trò chơi. 

 

                                               



3. Đối với mỗi trò chơi: 

- Chọn “Cách chơi” để nắm được quy tắc của trò chơi → Chọn “Quay về”  

 

                                   
 

- Tại danh mục “Chọn Mức độ” , chọn mức độ “Dễ” để chơi trước. Sau khi hoàn 

thành cấp độ dễ, trò chơi sẽ mở khóa để tiếp tục vượt qua các cấp độ khó hơn. 

→ Nếu muốn dừng trò chơi, chọn “Dừng lại” → Chọn “Trang chủ” để quay về màn 

hình hiển thị danh sách các trò chơi. 

 

                                 


