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Sử dụng thiết bị thông minh
Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về cách quý vị có thể sử dụng thiết bị thông minh để thực 
hiện một số công việc thông thường.

Tôi có thể làm gì với các thiết bị thông minh?
Dưới đây chỉ là một số điều quý vị có thể làm với các thiết 
bị thông minh:

• Lấy dự báo thời tiết - ví dụ: OK Google, thời tiết như 
thế nào? (OK Google, how’s the weather?)”

• Bật đèn hoặc giảm độ sáng trong phòng khách.

• Yêu cầu loa thông minh của quý vị phát đài radio 
internet, như ABC Classic FM.

• Yêu cầu tivi thông minh tìm và phát một chương trình 
tivi, đổi kênh hoặc chỉnh âm lượng. 

• Gọi điện đến một loa thông minh khác.

Sử dụng điều khiển giọng nói
Một ngôi nhà thông minh có thể có nhiều thiết bị thông minh chứ không chỉ có loa và tivi. Hãy cùng 
xem quý vị có thể điều khiển những thiết bị nào khác bằng trợ lý giọng nói trong loa thông minh 
của mình. 

• Các thiết bị thông minh tương tự như các thiết bị không thông minh, nhưng chúng có thể kết 
nối với Wi-Fi để quý vị có thể điều khiển chúng bằng trợ lý giọng nói của mình.

• Ví dụ: một bóng đèn thông minh trông giống như một bóng đèn LED bình thường, nhưng quý 
vị có thể yêu cầu nó bật hoặc tắt.

• Một công tắc thông minh cho phép quý vị bật và tắt các thiết bị yêu thích của mình. Quý vị 
cắm công tắc vào một ổ điện tiêu chuẩn, rồi cắm thiết bị vào công tắc.

• Từng công tắc thông minh hoặc bóng đèn thông minh có tên riêng trong ứng dụng gia đình 
thông minh để có thể điều khiển nó bằng ứng dụng, hoặc bằng trợ lý giọng nói của quý vị.

• Nhưng lưu ý rằng, tất cả những gì một công tắc thông minh có thể làm là bật hoặc tắt. Nó 
không thể thay đổi tốc độ của quạt, hoặc đặt nhiệt độ lò sưởi.

Loa thông minh có thể giúp quý 
vị tổ chức công việc, và cung cấp 

thông tin và giải trí 
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Sử dụng thiết bị thông minh
• Một số tivi thông minh được thiết kế đặc biệt để tương tác với Trợ lý Google hoặc Amazon 

Alexa, và một số khác thì tương tác với cả hai. Hãy tìm trên tivi nhãn ghi Tương tác với 
(Works with) để xem nó sử dụng trợ lý giọng nói nào.

Nghe radio internet bằng loa thông minh
Hãy cùng xem cách quý vị có thể nghe radio internet trên 
loa thông minh. Chúng ta sẽ sử dụng loa thông minh 
Google Nest Mini làm ví dụ, nhưng các mẫu khác cũng có 
các bước tương tự. 

1.  Đảm bảo loa thông minh của quý vị được cài đặt 
đúng cách. 

2.  Chỉ cần bảo loa thông minh phát những gì quý vị 
muốn - ví dụ: “OK Google, phát đài ABC Radio 
Quốc gia. (OK Google, play ABC Radio National.)”

3.  Loa thông minh sẽ trả lời, “Chắc chắn rồi, đây là 
đài Radio Quốc gia trên TuneIn. (Sure, here’s 
Radio National on TuneIn.)” Sau đó, quý vị sẽ 
nghe thấy những âm thanh quen thuộc của đài ABC. 
TuneIn là một dịch vụ radio internet miễn phí.

Mặc dù loa thông minh và các thiết bị gia đình thông 
minh khác không cần quá nhiều dữ liệu, nhưng hầu 
hết chúng sẽ ngừng hoạt động nếu quý vị hết dữ liệu. 
Một gói dữ liệu gia đình không giới hạn giúp đảm bảo 
ngôi nhà thông minh của quý vị hoạt động liên tục.

4.  Quý vị có thể thay đổi âm lượng bằng cách nói “OK Google, tăng âm lượng lên (OK 
Google, volume up)” hoặc “âm lượng số 5 (volume 5)” (nó sẽ tăng từ 1 đến 10) hoặc “âm 
lượng tối đa (volume maximum)”, v.v. Nó thực sự rất linh hoạt.

5.  Và khi không muốn nghe nữa, nói “OK Google, dừng lại. (OK Google, stop.)” Hoặc, nếu 
quý vị muốn, nói “OK Google, làm ơn dừng lại. (OK Google, please stop.)”

Quý vị có thể tìm kiếm và nghe 
radio internet qua một loa thông 

minh
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Sử dụng Trợ lý Google để tổ chức ngày của quý vị
Trợ lý Google cũng có thể là trợ lý cá nhân của quý vị, giúp quý vị tổ chức ngày của mình. Phần 
này dựa trên điện thoại Android và loa thông minh Google Nest Mini, nhưng Alexa và Siri hoạt 
động tương tự như vậy:

• Tài khoản Trợ lý Google giống như Tài khoản Google của quý vị, vì vậy Trợ lý Google có thể 
đọc lịch Google và danh bạ của quý vị, miễn là quý vị đăng nhập vào cả hai tài khoản này.

• Một số câu lệnh của Trợ lý Google là những Quy trình Lập Sẵn.

• Một ví dụ là “OK Google, chào buổi sáng (OK Google, 
good morning)”. Như vậy nó sẽ cho quý vị biết về thời 
gian, thời tiết, sự kiện hoặc những lời nhắc quý vị đã cài 
đặt, và có thể phát một số bản tin từ ABC.

• Quý vị có thể dùng giọng nói để thêm vào lịch một sự 
kiện. “OK Google, tạo một sự kiện gọi là sinh nhật 
Mario. (OK Google, create an event called Mario’s 
birthday.)” Trợ lý Google sẽ hỏi “Khi nào xảy ra sự 
kiện đó? (When’s the event?)” và quý vị có thể trả lời, 
“3 giờ chiều ngày mai (tomorrow at 3 pm)”.

• Khi quý vị hỏi, “OK Google, có gì trên lịch của tôi? (OK Google, what’s on my calendar?)” 
Trợ lý Google sẽ cho quý vị biết một số việc tiếp theo trên lịch của quý vị, bao gồm cả sinh nhật 
Mario nếu nó ở gần đầu danh sách.

Sử dụng Trợ lý Google để làm nhiều 
việc hơn nữa
Dưới đây là một số điều quý vị cần ghi nhớ liên quan đến 
trợ lý giọng nói:

• Hãy nhớ rằng, Trợ lý Google không tác với Alexa hay 
Siri (và Alexa và Siri cũng không tương tác với nhau).

• Nếu đã có hệ thống nhà thông minh dựa trên Trợ 
lý Google, khi muốn mua thiết bị mới quý vị hãy tìm 
Tương tác với Trợ lý Google (Works with Google 
Assistant). Nếu là Alexa, hãy tìm Tương tác với 
Amazon Alexa (Works with Amazon Alexa). Nếu 
sử dụng Siri, quý vị hãy tìm Tương tác với Apple 
HomeKit (Works with Apple HomeKit).

Trợ lý Google có thể giúp quý vị tổ 
chức ngày của mình

Các trợ lý giọng nói không tương 
tác với nhau
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Sử dụng thiết bị thông minh
• Vì các trợ lý giọng nói ngày càng thông minh hơn, nên 

quý vị cần cập nhật các thiết bị thông minh của mình. 
Hầu hết các loa thông minh sẽ tự động cập nhật phần 
mềm của chúng theo yêu cầu.

• Quý vị có muốn tìm hiểu xem nó có thể làm gì khác 
không? Chỉ cần hỏi: “OK Google, bạn có thể làm gì? 
(OK Google, what can you do?)” Hỏi lại để nghe thêm 
các gợi ý. Và cứ thoải mái thử nghiệm. Quý vị sẽ không 
làm hỏng nó đâu.

• Thậm chí hãy thử hỏi những câu khó như “Làm sao 
mà Don Bradman chơi crikê giỏi thế? (How did Don 
Bradman get so good at cricket?)” Quý vị sẽ thường 
ngạc nhiên thấy các câu trả lời hữu ích và thú vị làm sao. 
Thậm chí quý vị có thể nhờ trợ lý làm toán cho quý vị.

• Hiện tại, hầu hết các loa thông minh và ứng dụng chỉ có 
một số lượng hạn chế ngôn ngữ, nhưng con số này có 
thể tăng lên theo thời gian.

Hãy trải nghiệm với một loa thông 
minh để khám phá những gì  

nó có thể làm
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