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Sử dụng tivi thông minh
Quý vị có tivi thông minh không? Hãy cùng xem quý vị có không, và có thể làm gì với nó 
ngoài xem các chương trình tivi thông thường.

Tivi thông minh là gì?
Tivi ngày càng thông minh hơn. Hãy xem các tivi thông 
minh có gì đặc biệt:

• Một tivi thông minh bao gồm một máy tính nhỏ có Wi-Fi 
kết nối với internet. Nó có nhiều ứng dụng tải sẵn, giống 
như một chiếc điện thoại thông minh, để phát tất cả các 
loại nội dung trên internet.

• Quý vị có thể điều khiển tivi thông minh bằng điều khiển 
từ xa, và nhiều chiếc có thể dùng giọng nói của quý vị 
để điều khiển.

• Các ứng dụng phổ biến nhất trên tivi thông minh bao gồm ABC iView, Netflix, YouTube và 
Amazon Prime Video. Chúng thường được cài sẵn trên tivi thông minh mới. Các ứng dụng 
khác có thể tải từ cửa hàng ứng dụng của tivi.

• Mặc dù thường thuận tiện nhất là kết nối tivi thông minh với Wi-Fi, nhưng hầu hết tivi thông 
minh đều có một ổ cắm mạng có dây.

• Khi quý vị nhấn vào nút Home, màn hình tivi thông minh sẽ hiển thị các điều khiển đặc biệt. 
Chúng có thể là một dãy các tùy chọn ở phía dưới hoặc các biểu tượng khác hoặc các bảng 
điều khiển nhỏ để quý vị có thể chọn các chương trình hoặc dịch vụ.

• Nếu không kết nối được với internet, tivi của quý vị không phải là tivi thông minh. Nếu nó là tivi 
thông minh và không kết nối với internet, quý vị đang không tận hưởng những lợi ích mà nó 
đem lại. Hãy thử kết nối để làm cho nó thông minh hơn!

Nhiều tivi thông minh có thể điều 
khiển bằng giọng nói

Để bảo mật, điều quan trọng là chỉ tải ứng dụng từ một cửa hàng ứng 
dụng chính thức. Có thể các tivi thông minh chỉ kết nối với cửa hàng 
ứng dụng chính thức cho tivi đó, nên quý vị biết rằng có thể an toàn tải 
xuống các ứng dụng trong đó.
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Cách làm cho tivi trở nên thông minh
Quý vị không cần phải mua mới nếu chiếc tivi hiện tại của quý vị không thông minh, hoặc nếu  
tivi thông minh của quý vị đã lỗi thời. Nếu tivi của quý vị có đầu cắm HDMI, quý vị chỉ cần thêm 
một bộ truyền phát để làm cho nó trở nên thông minh.

• Tính năng chính của tivi thông minh là nó có thể phát 
trực tuyến nội dung trên internet.

• Phát trực tuyến khác với tải xuống. Thay vì tải xuống 
thiết bị toàn bộ một chương trình trước khi phát nó, phát 
trực tuyến nghĩa là nó có thể bắt đầu phát sau vài giây 
với hầu hết các kết nối internet hiện đại.

• Phát trực tuyến bằng tivi thông minh an toàn hơn bằng 
máy tính vì tivi và các bộ truyền phát sẽ chỉ kết nối với 
danh sách ngắn các nguồn an toàn.

• Bộ truyền phát mà quý vị có thể thêm vào bất cứ tivi nào 
có đầu vào HDMI bao gồm Chromecast với Google 
tivi, Apple tivi, Telstra tivi, Amazon Fire tivi, Roku 
Ultra và Fetch Mighty, và nhiều loại khác nữa. (Lưu ý 
rằng các bộ truyền phát như Apple tivi hoặc Amazon 
Fire tivi không có màn hình tivi. Chúng dùng để kết nối 
với tivi hiện tại của quý vị.)

Sử dụng một bộ truyền phát
Hãy cùng xem quý vị sử dụng bộ truyền phát như thế nào, sử dụng Chromecast với Google tivi 
làm ví dụ. (Lưu ý: thiết bị này không giống với thiết bị Google Chromecast.)

• Cắm Chromecast với Google tivi vào cổng HDMI trên 
tivi và vào nguồn điện, sau đó chuyển tivi sang đầu HDMI, 
đã cắm Chromecast.

• Khi Chromecast với Google tivi khởi động xong, nó sẽ 
hiển thị một trang cài đặt. Các hướng dẫn trên màn hình 
sẽ hướng dẫn quý vị qua quy trình cài đặt.

• Quý vị sẽ cần một điện thoại thông minh hoặc máy tính 
bảng và một Tài khoản Google. Nếu đang sử dụng 
iPhone hoặc iPad, trước tiên quý vị cần cài ứng dụng 
Google Home và Trợ lý Google và đăng nhập vào Tài 
khoản Google của quý vị.

  

Bộ truyền phát Chromecast với 
Google tivi bổ sung các tính năng 

thông minh cho bất cứ tivi nào

Tivi thông minh phát trực tuyến 
hình ảnh và âm thanh từ internet
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• Khi hoàn tất cài đặt Chromecast với Google tivi sẽ 

hiển thị màn hình Home của nó.

• Nó hiển thị một số nội dung quý vị có thể xem, với một 
dãy ứng dụng ở phía dưới. Quý vị có thể nhấn nút Trợ 
lý Google trên điều khiển từ xa và hỏi những thứ như 
“Cho tôi xem phim của các diễn viên Úc. (Show me 
movies with Australian actors.)”

• Quý vị sẽ cần các tài khoản để sử dụng một số ứng 
dụng, như Netflix và Prime Video.

Những thứ quý vị có thể xem trên tivi 
thông minh
Giờ hãy cùng xem quý vị có thể thực sự xem những gì bằng 
tivi thông minh:

• Tivi thông minh của quý vị vẫn là một tivi bình thường, 
có thể cho quý vị xem các chương trình phát sóng 
truyền hình miễn phí.

• Hầu hết các đài truyền hình miễn phí cũng cung cấp các 
dịch vụ truyền hình phát lại, từ các ứng dụng như ABC 
iView và SBS Theo yêu cầu. Tuy xem miễn phí, nhưng 
trước tiên có thể quý vị cần tạo một tài khoản với nhà 
cung cấp dịch vụ.

• Quý vị cũng có thể xem phim và các chương trình tivi từ 
DVD hoặc Blu-ray bằng một đầu phát tương thích.

• Các tivi thông minh có thể cung cấp một số dịch vụ phát trực tuyến miễn phí khác. Nhưng tất 
cả chúng đều cung cấp YouTube, cũng miễn phí.

• Phim theo yêu cầu có sẵn trên cơ sở trả tiền khi xem từ các dịch vụ như Google, Amazon và 
Apple. Quý vị sẽ cần tạo một tài khoản miễn phí, sau đó trả tiền để thuê hoặc mua phim.

• Tivi thông minh thường có các dịch vụ phát trực tuyến thuê bao như Netflix, Amazon Prime 
Video, Stan, YouTube Premium và Disney+. Để sử dụng bất cứ dịch vụ nào trong đó, quý vị 
sẽ phải đăng ký và trả từ khoảng $10 đến $20 mỗi tháng.

• Hầu hết các tivi đều có một số dịch vụ phát trực tuyến nhạc như Spotify, Apple Music, 
Amazon Music và YouTube Music.

• Nhiều ứng dụng tivi thông minh cũng có sẵn trên các thiết bị di động, vì vậy quý vị có thể đăng 
nhập bằng tài khoản của mình để xem trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. 

Công nghệ trợ lý giọng nói giúp 
quý vị tìm nội dung Tivi Thông 

minh

Tivi thông minh cho phép phát tivi 
và giải trí từ internet
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Nội dung của quý vị trên tivi thông minh
Cuối cùng, thậm chí quý vị có thể xem truyền thông của riêng mình trên một tivi thông minh:

• Ngày nay, chúng ta có thể dùng điện thoại để chụp hình 
và quay video về bạn bè, gia đình và những chuyến du 
lịch. Thay vì xem chúng trên màn hình nhỏ của chiếc 
điện thoại, quý vị có thể gửi chúng, không dây, đến màn 
hình lớn của tivi thông minh của quý vị.

• Trong ví dụ này chúng ta sử dụng ứng dụng Google 
Photos trên một điện thoại thông minh Android hoặc 
iPhone với một thiết bị Chromecast với Google tivi. 
Có nhiều kết hợp khác nhau tùy thuộc vào đời tivi hoặc 
bộ truyền phát, nhưng trong ví dụ này quý vị sẽ biết 
cách nó hoạt động.

• Nguyên tắc là ứng dụng Google Photos trên điện thoại 
thông minh có thể truyền hình hoặc video tới bộ truyền 
phát Chromecast với Google Tivi. Và nó sẽ hiển thị trên 
tivi của quý vị.

• Bật tivi lên và chuyển sang đầu vào Chromecast. Mở ứng dụng Google Photos trên điện thoại 
thông minh và chọn một tấm hình hoặc video. Sau đó, nhấn vào biểu tượng Google Cast gần 
trên cùng bên phải của hình hoặc video đó. Nếu không thấy, quý vị hãy nhấn vào hình hoặc 
video khi nó đang hiển thị trên màn hình điện thoại.

• Nó sẽ hiển thị danh sách các thiết bị tương thích mà quý vị có thể truyền nội dung đến. Chọn 
tivi của quý vị và một lúc sau hình hoặc video đó sẽ xuất hiện trên màn hình tivi của quý vị.

• Khi đó điện thoại thông minh hoạt động giống như một chiếc điều khiển từ xa. Vuốt sang ngang 
để xem hình hoặc video tiếp theo.

• Khi xem xong, quý vị nhấn lại vào biểu tượng Truyền và nhấn Dừng Truyền (Stop Casting) 
hoặc Ngắt kết nối (Disconnect) và tivi của quý vị sẽ trở về màn hình trang chủ, hoặc màn hình 
hiển thị trước đó.

Tivi thông minh cho phép quý vị 
chia sẻ nội dung từ điện thoại của 

quý vị đến màn hình lớn
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