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Vietnamese

iPad Tổng quan về iPad iPad
của bạn có một tờ giấy phát từ Apple trong hộp. Hướng dẫn sử dụng iPad đầy đủ của
Apple được trực tuyến tại support.apple.com Hướng dẫn mà bạn đang đọc này có một
số thông tin giống nhau nhưng ở định dạng đơn giản hơn. Nó cũng bao gồm thông tin
bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích. LƯU Ý: Nếu bạn thấy các từ hoặc thuật ngữ trong
Hướng dẫn Định hướng iPad này mà bạn không biết, hãy xem trang cuối cùng với
danh sách Định nghĩa Từ cho iPad.

Các nút / Cổng:

Cách Sạc iPad:

Đây là video dài 35 phút tổng quan về một số kiến thức cơ bản về iPad trên YouTube:

https://bit.ly/iPad-Basics

Cách thiết lập iPad của bạn
1.

Bật: Nhấn và giữ iPad nút nguồn cho đến khi bạn nhìn thấy logo Apple.

2.

Tiếp theo: Bạn sẽ thấy "Xin chào" bằng nhiều ngôn ngữ. Làm theo các bước trên
màn hình để bắt đầu. (Nếu bạn bị mù hoặc có thị lực kém, bạn có thể bật
VoiceOver hoặc Zoom từ màn hình Xin chào.) Khi được hỏi, hãy chọn ngôn ngữ
của bạn. Sau đó nhấn vào quốc gia của bạn (Hoa Kỳ). Điều này ảnh hưởng đến
giao diện của thông tin, bao gồm ngày, giờ, danh bạ, v.v. Tiếp theo, hãy nhấn vào
nút trợ năng màu xanh lam để thiết lập Tùy chọn trợ năng có thể giúp cải thiện trải
nghiệm thiết lập và việc sử dụng iPad mới của bạn.

Nhấn vào "Thiết lập theo cách thủ công" ở cuối màn hình để tiếp tục.

3.

Kích hoạt: Bạn cần kết nối với mạng Wi-Fi, mạng di động hoặc iTunes để kích
hoạt và tiếp tục thiết lập thiết bị của mình. Nhấn vào mạng Wi-Fi mà bạn muốn sử
dụng hoặc chọn một tùy chọn khác.

4.

Thiết lập Touch ID: Với tính năng này, bạn có thể sử dụng dấu vân tay để mở
khóa thiết bị và mua hàng. Nhấn Tiếp tục và làm theo hướng dẫn hoặc nhấn vào
"Thiết lập sau trong Cài đặt".

5.

Tạo mật mã: Set một mật mã gồm sáu chữ số để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn.
Bạn cần có mật mã để sử dụng các tính năng như Touch ID và Apple Pay. Nếu
bạn muốn có mật mã bốn chữ số, mật mã tùy chỉnh hoặc không có mật mã, hãy
nhấn vào "Tùy chọn mật mã".

6.

Đăng nhập bằng ID Apple của bạn: Nhập ID Apple và mật khẩu của bạn hoặc
nhấn vào "Quên mật khẩu hoặc không có ID Apple?" Từ đó, bạn có thể khôi
phục ID Apple hoặc mật khẩu của mình, tạo ID Apple hoặc thiết lập sau. Nếu
bạn sử dụng nhiều Apple ID, hãy nhấn vào "Sử dụng các ID Apple khác nhau
cho iCloud và iTunes?" Khi đăng nhập bằng ID Apple của mình, bạn có thể

được nhắc nhập mã xác minh từ thiết bị trước đó của mình.

7.

Bật cập nhật tự động và thiết lập các tính năng khác: Trên màn hình tiếp
theo, bạn có thể quyết định có chia sẻ thông tin với nhà phát triển ứng dụng và
cho phép iOS cập nhật tự động hay không.

8.

Thiết lập Siri và các dịch vụ khác: You sẽ được yêu cầu thành lập hoặc cho
phép các dịch vụ và tính năng, như Siri. Bạn sẽ được yêu cầu nói một vài cụm từ
để Siri có thể nhận biết giọng nói của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập bằng ID Apple
của mình và muốn thiết lậptùy chọn Apple Pay và iCloud Keychain, hãy làm theo
các bước đó trên iPad.

9.

Thiết lập Thời gian sử dụng và các tùy chọn hiển thị khác: Thời gian sử
dụng cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về lượng thời gian bạn và / hoặc con
bạn dành cho thiết bị của mình. Nó cũng cho phép bạn đặt giới hạn thời gian sử
dụng ứng dụng hàng ngày. Sau khi thiết lập Thời gian sử dụng, bạn có thể sử
dụng Thu phóng hiển thị để điều chỉnh kích thước của các biểu tượng và văn
bản trên Màn hình chính của mình.

10.

Kết thúc: Nhấn "Bắt đầu" để bắt đầu sử dụng iPad của bạn. Tạo một bản sao an
toàn cho dữ liệu của bạn bằng cách sao lưuvà tìm hiểu thêm về các tính năng
trong hướng dẫn sử dụng đi kèm trongcủa bạn iPad hộp.

11.

Sạc iPad: Khi biểu tượng pin yếu, hãy cắm bộ sạc của bạn. Bạn biết iPad đang
sạc khi biểu tượng pin có 'tia chớp' trong đó.

12.

Tắt iPad: Nhấn và giữ nút Bật / Tắt / Ngủ ở góc trên bên phải của iPad. Tiếp tục
giữ nút cho đến khi một thanh trượt xuất hiện trên màn hình. Di chuyển Slide to
power off trượt tất cả các cách bên phải.

Hãy nhớ rằng thông tin này và nhiều thông tin khác có trên trang web Bao gồm
kỹ thuật số của chúng tôi:

cv-atlab.org/Digital-Inclusion

Cài đặt iPad
Ứng dụng Cài đặt nằm trên Màn hình chính. Nó chứa các menu thực hiện nhiều
việc:
●
●
●
●
dụng thiết bị
●
●
●
●
●

Thay đổi cách máy tính bảng của bạn hoạt động
Quản lý đăng ký Apple ID và App Store của bạn
Chặn nội dung nhất định
Theo dõi và kiểm soát cách bạn và / hoặc gia đình của bạn sử
Đặt thông báo, quyền riêng tư và mật khẩu
Bật / tắt Wi- Fi
Đặt “hình nền” nền của bạn
Thay đổi độ sáng của màn hình
và nhiều hơn thế nữa!

Cài đặt
trợ năng iPad có nhiều tính năng trợ năng để hỗ trợ các nhu cầu và sở thích về thị giác,
thể chất và vận động, thính giác và học tập. Đi tới Cài đặt, sau đó tìm biểu tượng Trợ
năng:

Sau đó chọn bất kỳ tính năng nào sau đây. Hướng dẫn cụ thể và video / liên kết cho
từng cái này có sẵn trực tuyến trên trang web Hòa nhập kỹ thuật số của chúng tôi:
www.cv-atlab.org/digital-inclusionThính
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Thiết lập Email
Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp email như iCloud, Google, hoặc Outlook, cài đặt Thư có thể
tự động thiết lập tài khoản email bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn:

1. Đi tới Cài đặt
> cuộn xuống Thư > sau đó nhấn vào Tài khoản.
2. Nhấn vào Thêm tài khoản, sau đó chọn nhà cung cấp email của bạn. (Nếu bạn
không thấy nhà cung cấp email của mình, hãy nhấn Khác để thêm tài khoản của
bạn theo cách thủ công.)
3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
4. Nhấn vào Tiếp theo và đợi Thư xác minh tài khoản của bạn.
5. Chọn thông tin từ tài khoản email của bạn, chẳng hạn như Danh bạ hoặc Lịch.
6. Nhấn vào Lưu.

Thiết lập FaceTime
Trong ứng dụng FaceTime, bạn có thể thực hiện cuộc gọi video hoặc âm thanh cho bạn bè
và gia đình. Với camera trước, bạn có thể nói chuyện trực tiếp. Chuyển sang camera sau
để chia sẻ những gì bạn thấy xung quanh mình.

1. Đi tới Cài đặt
> FaceTime, sau đó bật FaceTime.
2. Nếu bạn muốn có thể chụp Live Photos trong khi gọi FaceTime, hãy bật
FaceTime Live Photos.
3. Nhập số điện thoại, ID Apple hoặc địa chỉ email của bạn để sử dụng với
FaceTime.

An toàn trực tuyến / Internet
Có một số trình duyệt internet mà bạn có thể sử dụng trên iPad. IPad được cài đặt sẵn
Safari (biểu tượng la bàn màu xanh lam ở trên.) Cho dù bạn thích trình duyệt nào, dưới đây
là 10 mẹo về an toàn internet:
1.

Nếu bạn chưa quen với việc sử dụng Internet, hãy nhờ người mà bạn tin tưởng
giúp đỡ.
2. Xóa các đề nghị email có vẻ 'quá tốt để trở thành sự thật' (lừa đảo lừa đảo.)
3. Không chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến.
4. Đọc và hiểu cài đặt bảo mật và chính sách bảo mật của ứng dụng.
5. Không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn (giữ chúng ở chế độ riêng tư / chỉ chia
sẻ với những người bạn tin tưởng).
6. Hãy suy nghĩ trước khi bạn nói điều gì đó trực tuyến. Nó có thể được chia sẻ với
rất nhiều người.
7. Nếu ai đó nói điều gì đó trực tuyến khiến bạn khó chịu, hãy nói với người mà bạn
tin tưởng.
8. Không tải xuống hoặc nhấp vào liên kết trừ khi bạn biết chúng có thể đáng tin cậy.
9. Khi sử dụng Wi-Fi công cộng (như ở quán cà phê), không nhập thông tin cá nhân
hoặc tài chính trên trang web.
10. Luôn cập nhật phần mềm của bạn.
Để biết thêm thông tin về an toàn trực tuyến, hãy truy cập: www.usa.gov/online-safety

Hãy nhớ rằng, thông tin này và nhiều thông tin khác có trên trang web Bao gồm Kỹ
thuật số của chúng tôi:

cv-atlab.org/Digital-Inclusion

Định nghĩa Từ cho iPad
Ứng dụng: Viết tắt của “ứng dụng. ” Mỗi biểu tượng trên màn hình iPad đại diện cho một
“ứng dụng” hoặc chương trình thực hiện một chức năng cụ thể, chẳng hạn như email, duyệt
internet, v.v.
Apple ID: Tên người dùng và mật khẩu duy nhất sử dụng địa chỉ email và mật khẩu bạn
chọn. Bắt buộc để thiết lập iPad của bạn và tải xuống ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng
miễn phí.
Bluetooth: Một phương pháp không dây để kết nối các công cụ với iPad, chẳng hạn như
bàn phím, loa, bút chì Apple, tai nghe hoặc các phụ kiện khác. Các mục Bluetooth có thể
được kết nối với iPad của bạn trong menu Cài đặt, sau đó trong tab “Bluetooth”.
Giắc cắm tai nghe: Một lỗ nhỏ, hình tròn ở cạnh trên bên trái của iPad, nơi có dây tai nghe
kết nối với iPad.
Nút Home:nút Mộthình tròn, có kích thước bằng đồng xu ở dưới cùng chính giữa của mặt
iPad, được sử dụng để nhấp ra khỏi màn hình bạn đang truy cập và quay lại “trang chủ” trang nơi các ứng dụng của bạn được hiển thị. Nó cũng có thể được nhấp một lần để 'đánh
thức' iPad khi màn hình tắt hoặc 'ngủ'. Nút trang chủ cũng là nơi bạn sẽ đặt ngón tay khi sử
dụng Touch ID để mở khóa iPad.
Trình duyệt Internet / Web: Một chương trình hoặc ứng dụng cho phép bạn tìm kiếm và sử
dụng internet / web. Các trình duyệt phổ biến nhất là Safari, Google Chrome và Firefox.
iOS: Hệ điều hành Apple dành cho iPad và iPhone được gọi là iOS. Hệ điều hành là tên
của gói phần mềm cung cấp năng lượng cho máy tính hoặc thiết bị của bạn và thường có
các số ở cuối cho bạn biết bạn đang sử dụng phiên bản hệ thống nào. Ví dụ, ngay bây giờ
phiên bản iOS mới nhất là iOS 14.2. Thỉnh thoảng, bạn nên cập nhật hệ điều hành của
mình trong menu Cài đặt bên dưới “Chung”.
Cổng Lightning: Một lỗ nhỏ, phẳng ở cạnh dưới trung tâm của iPad, nơi dây sạc kết nối
với iPad. Tai nghe có dây mới hơn của Apple cũng có thể được kết nối tại đây.
Đầu nối Lightning: Cáp được sử dụng để sạc iPad hoặc kết nối nó với các thiết bị khác
như máy tính. Một bên nhỏ và phẳng và vừa với cổng Lightning của iPad. Mặt còn lại là đầu
nối USB hình chữ nhật lớn hơn phù hợp với bộ sạc hoặc vào cổng USB trên máy tính hoặc
thiết bị khác.
Lừa đảo: Một loại lừa đảo qua email hoặc internet. Lừa đảo lừa đảo thường là một liên kết
hoặc tệp đính kèm trong email hoặc trang web có thể lấy cắp thông tin người dùng cá nhân
của bạn nếu được nhấp vào. Nếu bạn nhận được email từ người nào đó mà bạn không biết

hoặc từ danh sách email mà bạn không nhớ là đã đăng ký, hãy thận trọng. Không nhấp vào
bất kỳ liên kết hoặc tệp đính kèm nào có vẻ đáng ngờ.
Nút Nguồn: Một nút hình chữ nhật phẳng ở cạnh trên bên phải của iPad. Bạn có thể dùng
nút này để tắt / mở iPad bằng cách nhấn giữ cho đến khi màn hình hiển thị màn hình tắt /
mở nguồn. Một cú nhấp chuột sẽ đánh thức hoặc ngủ / tắt màn hình iPad của bạn.
Siri: Một chương trình trong iPad của bạn, nơi bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để
đặt câu hỏi và chỉ đường. Siri có thể nhận câu hỏi bằng lời nói và thực hiện các hành động
bao gồm mở ứng dụng, thực hiện cuộc gọi điện thoại, đọc chính tả hoặc đọc tin nhắn văn
bản và email, hoặc trả lời câu hỏi thông qua internet.
Touch ID: Một cài đặt bảo mật của Apple cho phép bạn mở iPad bằng vân tay của mình.
Xem hướng dẫn thiết lập ở trên. Sau khi thiết lập iPad, bạn có thể thêm dấu vân tay bổ
sung nếu muốn.
Wi-Fi: (viết tắt của 'wireless fidelity') Một dịch vụ được mua để cho phép các thiết bị như
iPad, điện thoại thông minh, máy tính và máy in truy cập internet và giao tiếp với nhau khi
được kết nối với cùng một dịch vụ / mạng Wi-Fi . Bạn có thể thiết lập Wi-Fi trong nhà của
mình hoặc bạn có thể thấy nó ở quán cà phê hoặc cửa hàng lớn (chẳng hạn như cửa hàng
tạp hóa.)

Lời cảm ơn và Ghi có cho: Bộ
phận hỗ trợ của Apple trực tuyến tại support.apple.com. Phần lớn nội dung của Hướng dẫn
Định hướng iPad này dựa trên công việc của Bộ phận hỗ trợ của Apple.

Thành phố Portland và Dự án Đạo luật CARES đã hỗ trợ thông qua Sắc lệnh về Quỹ Cứu
trợ Địa phương của Đạo luật CARES, được Hội đồng Thành phố Portland phê duyệt để đối
phó với tác động của COVID-19 đối với các cộng đồng tuyến đầu. Quỹ này đã chi trả cho
iPad, công nghệ hỗ trợ, phân phối và đào tạo cho hàng trăm người dân Portland. Đặc biệt
cảm ơn Nhóm làm việc phân chia kỹ thuật số phản hồi COVID-19 và tất cả những nỗ lực
của họ.

Tháng 11 năm 2020

