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Cài đặt truy cập trên iPhone
Để iPhone của quý vị sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn với các cài đặt truy cập.

Các tính năng truy cập được thiết kế để giúp iPhone của quý vị sử dụng dễ dàng và thuận 
tiện hơn. Điều này đặc biệt hữu ích nếu quý vị bị kém nghe, khiếm thị hoặc gặp khó khăn 
khi sử dụng màn hình cảm ứng.

Các tính năng truy cập có thể giúp dễ đọc các tin nhắn hơn. Chúng cũng có thể cho phép 
quý vị sử dụng điện thoại như một chiếc kính lúp để đọc các tin nhắn cỡ chữ nhỏ, và cài 
đặt điện thoại của quý vị để chuyển lời nói thành văn bản.

Quý vị sẽ cần những gì
Trước khi bắt đầu, quý vị hãy kiểm tra xem điện thoại của 
quý vị đã được sạc đầy pin chưa và có hiển thị màn hình 
Home không. Phần mềm hệ điều hành cũng cần phải được 
cập nhật đầy đủ.

Những bước đầu tiên
Các cài đặt Truy cập trong iPhone của quý vị được kiểm 
soát bởi ứng dụng Cài đặt. Để mở nó:

1.  Tìm biểu tượng Cài đặt trên màn hình Home và 
nhấn vào nó.

2.  Khi ứng dụng Cài đặt mở ra, kéo xuống dưới để tìm 
và nhấn vào Chung. Khi màn hình Cài đặt chung 
xuất hiện, nhấn vào Truy cập.

Bây giờ iPhone của quý vị sẽ hiển thị thư mục Truy cập. Quý 
vị nên tìm hiểu danh mục này để biết những tiện ích truy cập 
nào có thể giúp cuộc sống của quý vị dễ dàng hơn. Để bắt 
đầu, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào một số cài đặt chính.

Nhấn vào biểu tượng  
Cài đặt để mở nó

Quý vị có thể tự khám phá thư 
mục Truy cập để xem tiện ích 
nào có thể giúp ích cho quý vị
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Phóng to cỡ chữ
Trước tiên, chúng ta sẽ xem làm thế nào để cỡ chữ trong 
iPhone của quý vị to và dễ đọc hơn.

1. Trên thư mục Truy cập, nhấn vào Chữ lớn hơn.

2.  Ở cuối màn hình, quý vị sẽ thấy một thanh trượt. 
Dùng ngón tay kéo thanh trượt sang bên phải để 
tăng cỡ chữ.

3.  Dòng chữ phía trên màn hình sẽ lớn dần khi quý vị 
di chuyển thanh trượt sang bên phải, và nhỏ dần khi 
quý vị di chuyển thanh trượt sang bên trái, và quý vị 
có thể xem trước kết quả.

4.  Để tăng cỡ chữ, hãy nhấn vào công tắc bên cạnh 
Kích cỡ truy cập lớn hơn phía trên màn hình, lúc này 
công tắc chuyển sang màu xanh lá cây.

5.  Tìm cỡ chữ quý vị muốn, sau đó nhấn vào mũi tên 
Quay lại ở góc bên trái phía trên màn hình để cài đặt 
rồi quay lại thư mục Truy cập.

Quý vị có thể kéo xuống để tìm hiểu các tiện ích khác trên 
màn hình này để giúp đọc chữ dễ dàng hơn, bao gồm cài 
đặt Chữ đậm. Cái này làm cho chữ đậm màu và dày hơn, vì 
thế nổi bật hơn trên màn hình.

Sử dụng thông báo đèn LED flash 
Quý vị có thể sử dụng ánh sáng từ đèn camera flash trên 
iPhone của mình khi nhận các cuộc gọi, email và tin nhắn. 
Việc này có thể hữu ích vì âm thanh của những thông báo 
này thường ngắn và dễ bị bỏ qua. Quý vị có thể bật tính 
năng này từ thư mục Truy cập đang hiển thị trên iPhone của 
quý vị.

1.  Kéo xuống danh sách tuỳ chọn để tìm Đèn LED flash 
cho cảnh báo. Nhấn vào nó để đến trang cài đặt Đèn 
LED flash cho cảnh báo.

Kích cỡ chữ trên màn hình 
này to lên hoặc nhỏ đi khi 

quý vị di chuyển thanh trượt

Nhấn vào công tắc để 
bật tính năng Đèn LED 

flash cho cảnh báo
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2.  Nhấn vào công tắc bên cạnh cài đặt để chuyển nó sang 
màu xanh lá cây. Bây giờ tính năng này đã được bật lên.

3.   Đèn LED flash cho cảnh báo có thể tốn pin iPhone của 
quý vị, vì vậy tốt nhất chỉ dùng nó khi thực sự cần thiết. 
Bây giờ nhấn lại công tắc chuyển nó sang màu trắng. Bây 
giờ tính năng này đã được tắt đi.

4.  Nhấn vào mũi tên Quay lại bên trái phía trên màn hình 
để quay lại thư mục Truy cập.

Sử dụng iPhone như là kính lúp
Kính lúp cho phép quý vị sử dụng camera iPhone như một chiếc kính lúp khi tăng kích cỡ chữ trên 
màn hình iPhone. Tính năng này hữu ích cho những việc như đọc các thông tin in nhỏ trên hóa 
đơn. Để sử dụng nó, quý vị cài đặt Kính lúp trên thư mục Trung tâm kiểm soát.

Để truy cập vào Trung tâm kiểm soát, trước tiên quý vị cần quay lại thư mục Cài đặt, vì vậy hãy 
nhấn 2 lần vào mũi tên Quay lại bên trái phía trên màn hình. Bây giờ iPhone của quý vị sẽ hiển thị 
thư mục Cài đặt.

1.  Bây giờ nhấn vào Trung tâm kiểm soát, quý vị sẽ tìm 
thấy nó ngay dưới Chung trong thư mục Cài đặt.

2.  Nhấn vào Kiểm soát tùy chỉnh để xem các tuỳ chọn.

3.  Kéo danh sách xuống cho tới khi quý vị thấy Kính lúp. 
Sau đó nhấn vào biểu tượng dấu cộng màu xanh lá cây 
bên cạnh nó, để cho Kính lúp vào Trung tâm kiểm soát 
trong iPhone của quý vị. 

4.  Kéo lên trên cùng màn hình Tùy chỉnh. Bây giờ Kính lúp đã 
được thêm vào danh sách các tính năng trong Trung tâm 
kiểm soát.

5.  Để mở Trung tâm kiểm soát, hãy vuốt lên từ dưới màn 
hình. Cẩn thận bắt đầu bằng việc đặt ngón tay vào viền 
ngoài điện thoại, là vùng màu đen hoặc trắng xung 
quanh màn hình. Trung tâm kiểm soát tạo cho quý vị 
một số đường tắt đến các tính năng thường sử dụng.  
Quý vị có thể mở Trung tâm kiểm soát bất cứ lúc nào, 
khi quý vị đang sử dụng một ứng dụng, đang gọi điện 
hoặc truy cập trang mạng.

Nhấn vào chấm màu xanh 
lá cây để thêm Kính lúp 
vào Trung tâm kiểm soát
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6.  Nhấn vào biểu tượng kính lúp để mở Kính lúp. Màn hình hiển thị 
cái mà chúng ta gọi là xem trực tiếp thông qua camera iPhone.

7.  Tập trung vào cái quý vị muốn nhìn cận cảnh và dùng ngón 
tay kéo theo thanh trượt về bên phải để phóng to và bên trái 
để thu nhỏ.

Dùng Siri để đọc chính tả
Siri là một tính năng rất hữu ích khác của iPhone. Siri cho phép quý vị yêu cầu iPhone thực 
hiện rất nhiều việc, và chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn những cái này trong một hướng dẫn khác. 
Còn bây giờ, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc Siri nhận đọc chính tả như thế nào.

Bằng việc chuyển những gì quý vị nói thành văn bản, Siri cho phép quý vị tạo ra các tin nhắn 
và ghi chú mà không cần phải gõ bàn phím. Giờ chúng ta hãy cùng sử dụng tính năng Đọc 
chính tả của Siri để gửi một tin nhắn.

Để bắt đầu, nhấn nút Home để quay lại màn hình Home.

1.  Nhấn vào biểu tượng Tin nhắn để mở ứng dụng này.

2.  Nhấn vào biểu tượng Tin nhắn mới bên phải phía trên 
màn hình để soạn một tin nhắn mới.

3.  Một màn hình tin nhắn mới sẽ xuất hiện, cùng với bàn 
phím phía dưới màn hình.

4.  Tính năng Đọc chính tả chạy trên bất cứ ứng dụng nào 
mà quý vị thấy có nút Micro trên bàn phím.

5.  Chọn micro bằng cách nhấn vào nó. Bàn phím biến mất, 
và quý vị sẽ nhìn thấy một vùng màu xám, cùng với một 
đường thẳng mà sẽ rung lắc khi quý vị nói.

6.  Hãy nói tên của người quý vị muốn gửi tin nhắn, và điện 
thoại sẽ tìm tên đó trong danh sách Liên lạc.

7.  Nhấn vào ô ghi chữ iMessage hoặc Tin nhắn. Một đường 
thẳng đứng, hoặc con trỏ, sẽ xuất hiện, có nghĩa là quý vị 
có thể bắt đầu soạn tin nhắn.

Nhấn vào biểu 
tượng này để mở 

ứng dụng Tin nhắn
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8.  Thay vì phải gõ, hãy nhấn nút Micro trên bàn phím. Vùng 
màu xám sẽ lại xuất hiện và quý vị có đọc chính tả để 
điện thoại soạn tin nhắn cho quý vị.

9.  Ví dụ, quý vị có thể nói Tôi có vé xem phim miễn phí vào 
thứ 5 tuần này, bạn có muốn đi cùng tôi không? Để Siri 
cho kết quả tốt nhất, hãy nói chậm và rõ ràng.

10.  Để quay trở lại bàn phím thông thường, nhấn vào vùng 
màu xám bên dưới. Siri cũng sẽ tự dừng nếu quý vị 
không nói gì trong vài giây.

11.  Để gửi tin nhắn, nhấn vào mũi tên màu xanh lá cây.

Có nhiều ứng dụng có thể chuyển những gì quý vị nói thành văn 
bản. Quý vị có thể sử dụng tính năng đọc chính tả để viết email, 
ghi chú, tạo lời nhắc và lên lịch các cuộc hẹn, thậm chí là tìm 
kiếm trên mạng internet!

Bây giờ, quý vị đã học cách sử dụng một số tính năng truy cập trên 
iPhone của mình, hãy dành thêm thời gian khám phá các tính năng 
truy cập khác để giúp cuộc sống của quý vị dễ dàng hơn.

Vùng màu xám thể hiện là 
iPhone của quý vị đã sẵn 
sàng nhận đọc chính tả


