Hướng Dẫn cho iPhone để nghe Đài Tiếng
Nước Tôi Qua Bluetooth Radio hay
Bluetooth Speaker
Hiện nay quý vị có thể nghe đài Tiếng Nước Tôi
qua hệ thống SCA Radio hay qua trang mạng
RadioTiengNuocToi.com. Tuy nhiên cả 2 phương
cách đều có giới hạn:
-

SCA Radio có thể bị giới hạn vì làn sóng
không đi xa hay bị nhiễu sóng vì địa dư.
Nghe qua mạng internet thì bị giới phải
dùng computer hay laptop.

Để vượt qua một số giới hạn trên, một cách
thức nghe đài dễ dàng hơn và bất kỳ nơi nào là
dùng điện thoại thông minh nối qua hệ thống
Bluetooth. Hiện nay các xe hơi mới sản xuất đều
trang bị Bluetooth radio để người ta có thể nối
điện thoại thông minh vào radio để nghe nhạc
hay để trả lời điện thoại mà không cần dùng tay
(hands-free). Quý vị có theo cách thức để nghe
đài Tiếng Nước Tôi khi đi trên xe.
Sau đây là một vài hướng dẫn căn bản để nối
iPhone vào Bluetooth speaker để nghe đài
Tiếng Nước Tôi:
A- Quý vị mua một cái Bluetooth radio hay
Bluetooth speaker như Insignia Bluetooth
speaker :

Insignia™ - Mini Sonic Portable Bluetooth
Speaker - Black
Model:NS-MINISONIC20

Cần cho “charge” điện đầy đủ Insignia Mini
Sonic speaker và sau đó “Power On”.

B- Chuẩn bị cài đặt TNT App trên iPhone

Nhắc nhở quan trọng: Quý vị cần chuẩn
bị sẵn Apple ID và Password. Các
iPhones khi khởi động lần đầu (lúc mới
mua về) đều yêu cầu người sử dụng
thiết lập Apple ID và Password.

Bước 1: Trước hết, m và bấm vào “App
Store” trên iPhone như minh họa bên dưới
đây (khoanh đỏ)

Bước 2: Bấm vào phần “Search” trên iPhone,
tại góc phải bên dưới cùng của màn hình

Bước 3: Sau đó, đánh vào dòng chữ “tnt radio
network” bên dưới chữ “Search” để truy m
TNT app

Bước 4: Bấm vào chữ “GET” kế bên TNT Radio
Network app.

Bước 6: Đánh vào Password của Apple ID rồi
bấm “Sign ln”, cho phép cài đặt TNT Radio
Network app.

Bước 7: Bấm vào chỗ “Allow” khi màn hình sau
xuất hiện.

Bước 5: Bấm vào chữ “Install” để chọn cài đặt
TNT Radio Network app.

Bước 8: Muốn chọn nghe một trong các đài
TNT Radio, bấm vào chỗ có 3 vạch ngang nơi
góc trái, phía trên cùng của màn hình.

Sau đây là phần hướng dẫn nối kết để nghe đài
qua Bluetooth speaker.
Ghi chú: Minh họa bên dưới dựa trên Insignia
Bluetooth speaker, nhưng các bước sau vẫn có
thể áp dụng cho nhiều loại Bluetooth speakers
khác.

Bước 1: Cần mở (turn ON) chức năng
Bluetooth trên iPhone, khởi động bằng cách
bấm vào “Sengs”.

Bước 9: Thí dụ, nếu muốn nghe đài TNT Media
Arizona thì bấm vào chỗ có ghi “TNT Media
Arizona”.

Sau đó âm thanh của đài TNT Media Arizona sẽ
được phát ra để quý vị theo dõi.

Bước 2: Nếu thấy chức năng Bluetooth đã
“On” như dưới đây thì bỏ qua bước 3 và 4,
ếp tục với bước 5.

Bước 3: Nếu thấy chức năng Bluetooth đang
“Off” thì bấm vào chỗ chữ “Oﬀ”

Bước 4: Trên màn hình kế ếp, bấm vào chỗ
khoanh đỏ, như trong hình bên dưới, để mở
(turn on) chức năng Bluetooth.

Từ Bluetooth OFF

Sang Bluetooth ON

Bước 5: Bên dưới dòng chữ “OTHER DEVICES”
– nếu Insignia Soundbar đã power-on – sẽ thấy
iPhone m được Insignia Soundbar, tương tự
như bên dưới. Cần bấm vào đó để nối kết
iPhone với Insignia Soundbar.

Bước 6: Nếu nối kết thành công, thì Insignia
Mini Sonic sẽ xuất hiện dưới “MY DEVICES” và
tại phía phải có ghi “Connected”

Từ đó, âm thanh chương trình đài TNT sẽ được
phát ra qua ngả Insignia Soundbar, thay vì
iPhone.
Ghi chú: Cần lưu ý điều chỉnh volume của
Insignia Soundbar, nếu cần.
XONG.

