
Nghe nhạc



Mở nhạc ngẫu nhiên
Maika ơi, mở nhạc

Mở một bài nhạc theo tên bài
Maika ơi, mở bài Nhật Ký Của Mẹ

Mở một bài nhạc theo tên bài và tên nghệ sĩ
Maika ơi, mở bài Thế Thái của Hương Ly

Mở nhạc của một nghệ sĩ
Maika ơi, mở nhạc của Cẩm Ly

Mở nhạc của một nhạc sĩ
Maika ơi, mở nhạc của Trịnh Công Sơn

Mở nhạc theo chủ đề
Maika ơi, mở nhạc hòa tấu (bolero, thư giãn, yoga, thiếu thi, v.v...)

Mở bảng xếp hạng âm nhạc
Maika ơi, mở bảng xếp hạng nhạc Việt | Hàn | Âu Mỹ

Mở danh sách nhạc yêu thích (của bạn)
Maika ơi, mở nhạc yêu thích.

Mở danh sách nhạc bất kỳ
Maika ơi, mở danh sách nhạc phim Việt Nam hay nhất
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Mở nhạc trong một khoảng thời gian nhất định
Maika ơi, mở nhạc hòa tấu trong 30 phút

Yêu cầu tắt nhạc sau một khoảng thời gian nhất định
Maika ơi, 15 phút nữa tắt nhạc

Mở nhạc đến một thời điểm nhất định
Maika ơi, mở nhạc thư giãn đến 10 giờ tối

Yêu cầu tắt nhạc tại một thời điểm nhất định
Maika ơi, 10 giờ 30 tắt nhạc

Mở và lặp lại một bài nhạc 
Maika ơi, mở bài Gangnam Style 5 lần

Dừng mở nhạc
Maika ơi, tắt nhạc | tắt đi.

Hỏi tên bài nhạc đang mở (hoặc tên nghệ sĩ trình bày)
Maika ơi, bài này là bài gì | bài này của ai?

Chuyển sang bài kế tiếp | bài trước đó
Maika ơi, bài kế tiếp | bài trước đó

Lưu bài nhạc đang mở vào danh sách nhạc 
Maika ơi, lưu lại bài đang phát vào danh sách nhạc thiếu nhi
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DANH SÁCH NHẠC

GỢI Ý ÂM NHẠC

1. Danh sách nhạc cộng đồng: Do đội ngũ OLLI hoặc các đối 
tác của chúng tôi tạo ra và cập nhật (ví dụ: danh sách “Những bài 
hát nhạc Trịnh hay nhất”). Bạn có thể khám phá hàng trăm danh 
sách nhạc cộng đồng trên trang web của NCT hoặc trên ứng 
dụng MAIKA.
2. Danh sách nhạc cá nhân: Là danh sách nhạc do chính bạn tạo 
ra trên ứng dụng MAIKA để lưu lại những bản nhạc yêu thích.
- Mỗi tài khoản OLLI có sẵn một danh sách mặc định tên “Yêu 
Thích”. Khi bạn yêu cầu lưu một bài nhạc mà không nêu rõ tên 
danh sách nhạc, MAIKA sẽ lưu bài nhạc vào danh sách “Yêu 
Thích”.
- Để tạo danh sách nhạc cá nhân mới, bạn vào mục Âm nhạc > 
Danh sách nhạc > Tạo danh sách nhạc mới trên ứng dụng MAIKA.
Lưu ý: Nếu danh sách nhạc cá nhân bạn tạo ra có tên trùng với một 
danh sách nhạc cộng đồng, MAIKA sẽ ưu tiên mở danh sách nhạc 
cá nhân khi được yêu cầu.
- Để xóa một bài nhạc khỏi danh sách, bạn cần vào mục Âm nhạc 
> Danh sách nhạc và chọn bài nhạc để xóa.

- Khi bạn yêu cầu mở nhạc ngẫu nhiên: MAIKA sẽ dựa vào lịch sử 
nghe nhạc của bạn để chọn những bài nhạc phù hợp nhất.
- Khi bạn yêu cầu và nghe xong một bài nhạc, MAIKA sẽ tiếp tục 
mở những bài nhạc tương tự với bài nhạc bạn vừa nghe xong.
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Kể chuyện



Kể chuyện cổ tích ngẫu nhiên
Maika ơi, kể chuyện cổ tích

Kể một chuyện cổ tích bất kỳ
Maika ơi, kể chuyện Con Rồng Cháu Tiên

Kể chuyện cổ tích trong một khoảng thời gian nhất định
Maika ơi, kể chuyện cổ tích trong 30 phút.

Kể chuyện cổ tích cho tới một thời điểm nhất định
Maika ơi, kể chuyện cổ tích đến 11 giờ đêm.

Kể một số lượng chuyện cổ tích nhất định
Maika ơi, kể 5 chuyện cổ tích.

Dừng kể chuyện
Maika ơi, tắt đi.

Tiếp tục kể chuyện đã dừng trước đó
Maika ơi, kể chuyện tiếp đi.

Chuyển sang chuyện kế tiếp
Maika ơi, chuyện kế tiếp.

Hỏi tên chuyện đang kể
Maika ơi, chuyện đang kể là gì?

Lưu chuyện cổ tích đang kể vào danh sách nội dung yêu thích 
Maika ơi, lưu lại.
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MỘT SỐ TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM TIÊU BIỂU

Hãy vào Thư viện trên ứng dụng để khám phá toàn bộ kho truyện.

Sự Tích Con Rồng Cháu Tiên 
Tấm Cám
Cây Tre Trăm Đốt
Sự Tích Cây Vú Sữa
Bắc Kim Thang
Sự Tích Dưa Hấu
Sự Tích Bánh Chưng, Bánh Dày
Cậu Bé Tích Chu
Công Chúa Liễu Hạnh
Sọ Dừa
Thánh Gióng
Sơn Tinh - Thủy Tinh
Sự Tích Trầu Cau
Sự Tích Cây Khế
Thạch Sanh - Lý Thông
Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng
Ba Lưỡi Rìu
Trí Khôn Của Ta Đây

Cóc Kiện Trời
Bụng Làm Dạ Chịu
Sự Tích Con Dã Tràng
Của Thiên Trả Địa
Chú Lính Chì Dũng Cảm
Cậu Bé Thông Minh
Yết Kiêu
Sự Tích Bó Đũa
Nàng Tiên Ốc
Sự Tích Quả Roi
Thầy Bói Xem Voi
Suy Bụng Ta Ra Bụng Người
Hậu Nghệ Bắn Trời
Quả Bầu Tiên
Viên Ngọc Ước
Dê Đen và Dê Trắng
Ba Chú Heo Con
Sự Tích Hoa Cúc Trắng
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Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
Nữ Hoàng Băng Giá
Cô Bé Lọ Lem
Người Đẹp Tóc Mây
Hoàng Tử Ếch
Cô Bé Bán Diêm
Vịt Con Xấu Xí
Đôi Giày Đỏ
Bà Chúa Tuyết
Người Đẹp Và Quái Vật
Công Chúa Chích Chòe
Alibaba và 40 Tên Cướp
Aladdin và Cây Đèn Thần
Chú Bé Tí Hon
Cô Bé Tí Hon Thumbelina
Jack và Cây Đậu Thần
Cậu Bé Người Gỗ - Pinocchio
Ba Bó Rơm Nếp

Chú Mèo Đi Hia
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Cậu Bé Chăn Cừu
Cô Bé Tóc Vàng và Ba Con Gấu
Công Chúa Tóc Xù
Nàng Tiên Cá
Thỏ và Nhím
Chuyện Nàng Pha-ti-ma
Con Sói và Bảy Chú Dê Con
Công Chúa Ngủ Trong Rừng
Ba Bà Kéo Sợi
Bác Nông Dân và Con Quỷ
Ba Sợi Tóc Vàng Của Quỷ
Bù Nhìn Tuyết
Cậu Bé và Cây Táo
Con Cáo Đền Ơn
Công Chúa và Hạt Đậu
Đôi Giày Đỏ

MỘT SỐ TRUYỆN CỔ TÍCH THẾ GIỚI TIÊU BIỂU

Hãy vào Thư viện trên ứng dụng để khám phá toàn bộ kho truyện.
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Đọc sách



KHÁM PHÁ:
Giới thiệu sách nói nổi bật:
Maika ơi, giới thiệu sách nói nổi bật đi
Maika ơi, hôm nay có sách gì mới
Mở sách nói mới nhất:
Maika ơi, cho tôi nghe sách nói mới nhất
Mở sách nói bất kì:
Maika ơi, mở sách nói
Maika ơi, mở sách nói ngẫu nhiên
Mở sách nói theo yêu cầu:
Maika ơi, đọc sách “Dế mèn phiêu lưu ký”
Maika ơi, mở sách nói của Tô Hoài

ĐIỀU KHIỂN:
Tua đi/ tua lại:
Maika ơi, tua tới 15 giây
Maika ơi, tua lại 30 giây
Bật lại từ đầu:
Maika ơi, mở sách nói lại từ đầu
Chỉnh tốc độ sách nói:
Maika ơi, cho tốc độ đọc nhanh 1.5 lần
Hỏi thông tin sách nói:
Maika ơi, tôi đang nghe sách gì
Maika ơi, tác giả sách tôi đang nghe là ai

Và, trong trường hợp bạn không biết phải bắt đầu từ đâu. Hãy cứ 
hỏi “Maika ơi, làm sao để mở sách nói” 
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SÁCH NÓI NỔI BẬT TRÊN VOV LIVE

Tình yêu thời thổ tả
Những người khốn khổ
Đinh Tiên Hoàng
Những tấm lòng cao cả
Trong gia đình 
Vương quốc trong mơ 
Đảo giấu vàng
Đất rừng phương Nam
Bờ phía bên kia
Minh sư
Hoàng hậu Margot
Hai số phận
Cuồng phong
Ánh trăng  
Cuối mùa nhan sắc
Khói lam chiều
Mùa hoa dã quỳ

Bão táp thành đô
Trần trụi giữa bầy sói
Mùa chinh chiến ấy
Chú bé đeo ba lô màu đỏ
Dế Mèn phiêu lưu ký
Cuộc phiêu lưu của Pinochio
Bác sĩ Ai-bô-lít
Miền xanh thẳm
Những người nuôi giữ bồ câu
Bí ẩn quân hậu đen
Đội gạo lên chùa
Chuyện tình khau vai
Ngọn đồi biết hát 
Sống ở đời
Chuyện tình suối vắng
Dòng sông đòi nợ
Rễ phủ giữa dòng

Cú pháp: Maika ơi, đọc sách + tên sách
Ví dụ: Maika ơi, đọc sách  “Những người khốn khổ”

Hãy vào Thư viện trên ứng dụng để khám phá toàn bộ kho sách nói
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SÁCH NÓI NỔI BẬT TRÊN VOH

Con đường đưa tiễn đầy hoa
Bên nhau trọn đời 
Ở R - Chuyện kể sau 50 năm
Thị Lộ chính danh
Nơi nào đông ấm
Anh có thích nước Mỹ không
Thăng Long Đông Đô Hà Nội
Cơn giông
Trên đỉnh thanh xuân
Bạch Đằng dậy sóng
Nắng đồng bằng
Mặt trời Pác Pó 
Cơn giông chiều mùa hạ
Ngọc trong đá 
Hòn đất
Dấu chân người lính
Ngõ lỗ thủng

Dư vị trà chiều
Đông cung
Thông reo ngàn hống
Phượng Hoàng
Cống nhân
Mắt biếc
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Đời cho ta bao lần đôi mươi 
Tuổi thơ dữ dội
Đất nước đứng lên
Cha và con
Đôi mắt màu tím
Huế mùa mai đỏ
Con đường xuyên rừng
Trả hoa hồng cho đất
Những cô gái Đồng Lộc
Thành phố bên sông

Cú pháp: Maika ơi, đọc sách + tên sách
Ví dụ: Maika ơi, đọc sách “Dư vị trà chiều”

Hãy vào Thư viện trên ứng dụng để khám phá toàn bộ kho sách nói
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Nhắc việc



Đặt báo thức
Maika ơi, sáng mai gọi mình dậy lúc 6 giờ.

Hẹn giờ đổ chuông vào thời điểm cụ thể
Maika ơi, đặt chuông báo lúc 6:30 tối.

Hẹn giờ đổ chuông theo giờ đếm ngược
Maika ơi, đặt chuông báo sau 30 phút nữa.

Tạo nhắc nhở cho một thời điểm cụ thể
Maika ơi, nhắc mình gọi điện thoại cho mẹ lúc 8 giờ tối mai.

Tạo nhắc nhở đếm ngược
Maika ơi, nhắc tôi 15 phút nữa tắt bếp.

Tạo nhắc nhở lặp lại hàng ngày
Maika ơi, nhắc tôi tưới cây vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày.

Tạo nhắc nhở lặp lại theo ngày tùy chọn hàng tuần
Maika ơi, nhắc tôi đi học bơi lúc 6 giờ tối Thứ Hai hàng tuần.

Tạo nhắc nhở lặp lại theo ngày tùy chọn hàng tháng
Maika ơi, nhắc tôi đóng tiền thẻ vào ngày 15 hàng tháng.

Nghe các nhắc nhở trong ngày
Hôm nay có việc gì?

Tắt chuông báo
Maika ơi.
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Sử dụng định dạng 12 hoặc 24 giờ trong yêu cầu:
Để có độ chính xác cao nhất, bạn nên dùng định dạng 24 giờ (ví 
dụ: “15 giờ” thay vì “3 giờ chiều”)

Chuông báo trên loa:
- Khi đến thời điểm đổ chuông, loa MAIKA sẽ phát ra âm thanh 
báo và vòng LED sẽ sáng cố định màu xanh lá (xoay vòng). Nếu là 
nhắc nhở, MAIKA sẽ thông báo việc bạn cần thực hiện.
- Chuông báo sẽ lặp lại mỗi phút một lần cho đến khi bạn tắt.
- Để tắt chuông báo, bạn có thể 
(a) gọi “Maika ơi” 
(b) nhấn nút      trên loa
(c) tắt trên ứng dụng di động.

Cách MAIKA xác định thời điểm khi thiếu thông tin:
- Nếu bạn dùng định dạng 12 giờ mà không nói rõ là sáng, chiều 
hay tối thì MAIKA sẽ chọn thời điểm gần nhất (đối với nhắc nhở 
một lần) hoặc thời điểm buổi sáng (đối với nhắc nhở lặp lại)
- Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin giờ mà không có thông tin ngày 
tháng thì MAIKA sẽ chọn thời điểm gần nhất của giờ đó trong 
cùng ngày hoặc ngày hôm sau.
- Nếu bạn chỉ cung cấp thông tin ngày tháng mà không có thông 
tin thời điểm, MAIKA sẽ theo mặc định nhắc bạn vào một số thời 
điểm cố định trong ngày.
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Sử dụng tính năng nhắc nhở trên ứng dụng di động:
Bạn có thể thực hiện các thao tác sau trên ứng dụng di động:
- Tạo nhắc nhở mới và xóa các nhắc nhở đã tạo
- Thay đổi thời điểm và nội dung của nhắc nhở.
- Chọn âm thanh, thời gian và tần suất của thông báo nhắc nhở.

Tài khoản liên kết:
- Các nhắc nhở được tạo trên loa hoặc thiết bị di động sẽ gắn liền 
với tài khoản đã đăng nhập trên loa hoặc thiết bị di động đó.
- Bất cứ thay đổi nào xuất phát từ việc tạo mới hoặc thay đổi các 
thông tin của nhắc nhở sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả thiết bị.

Thiết bị phát thông báo:
- Theo mặc định, thông báo nhắc nhở sẽ được phát trên tất cả loa 
OLLI MAIKA và thiết bị đã đăng nhập bằng tài khoản của bạn.
- Nếu bạn chỉ muốn nghe thông báo nhắc nhở trên một số loa 
OLLI MAIKA hoặc thiết bị di động nhất định, bạn có thể tùy chỉnh 
cho từng nhắc nhở trên ứng dụng MAIKA.

Lưu ý: Chuông báo sẽ không phát ra nếu loa bị mất kết nối WiFi
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Kết nối



CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG GỌI ĐIỆN

CÂU LỆNH HOẶC THAO TÁC CUỘC GỌI
a. Để nhận cuộc gọi: ấn vào nút      trên loa hoặc gọi “Maika ơi, 
nghe điện thoại”.
b. Để từ chối cuộc gọi: ấn vào nút      trên loa hoặc gọi “Maika ơi, 
tắt đi”.
c. Trong cuộc gọi: đèn LED sẽ sáng cố định màu xanh lá.
d. Ngưng cuộc gọi: ấn vào nút      hoặc nói “Maika ơi, tắt đi”.

Kết nối - 1

*Scan QR để xem hướng dẫn

a. Gọi Loa bạn đang sở hữu b. Gọi Loa của bạn bè



Tin tức / Radio



Mở tin ngẫu nhiên
Maika ơi, mở tin tức

Mở tin nổi bật
Maika ơi, tin tức nổi bật

Mở tin theo chủ đề
Maika ơi, mở tin tức thế giới

Tạm dừng bản tin đang nghe
Maika ơi, tạm dừng/tạm ngưng

Phát tiếp bản tin đang nghe
Maika ơi, nghe tiếp tin tức

Mở chương trình tin tức cụ thể
Maika ơi, mở điểm tin VnExpress

Mở tin từ nguồn cụ thể
Maika ơi, mở tin tức báo Tuổi Trẻ

Mở tin theo khung giờ
Maika ơi, mở tin tức buổi sáng

Mở tin theo chủ đề + ngày
Maika ơi, tin tức thể thao hôm nay

Mở tin theo từ khóa
Maika ơi, mở tin tức mới nhất về Covid

Chuyển chương trình tin tức khác
Maika ơi, mở bản tin khác
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Mở đài bất kỳ
Maika ơi, mở đài

Mở đài cụ thể
Maika ơi, mở đài VOV

Mở đài theo chủ đề
Maika ơi, mở kênh thời sự

Mở đài theo chủ đề + tên kênh
Maika ơi, mở kênh thời sự VOV1

Mở đài theo tên kênh + tên đài
Maika ơi, mở kênh FM 89 của Đài Tiếng nói Việt Nam

Mở đài theo tên kênh
Maika ơi, mở kênh FM 99,9

Mở đài theo tên chương trình
Maika ơi, mở chương trình radio “Bạn hữu đường xa”.

Mở đài theo chủ đề + tên đài
Maika ơi, mở kênh giải trí đài VOH

Chuyển đài/kênh
Maika ơi, chuyển kênh khác

Hẹn giờ tắt
Maika ơi, 1 tiếng nữa tắt radio
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Nội dung được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Đài Tiếng nói 
Nhân dân TP.HCM (VOH) cung cấp. Phát sóng trực tiếp 24/7 tất cả 
các kênh bao gồm: 

Kênh VOV1 (Kênh Thời sự): Phát sóng tại các tần số FM 100Mhz; 
FM 101 Mhz; FM 94Mhz và AM 675Khz 
Kênh VOV2 (Kênh Văn hóa - Xã hội): Phát sóng trên tần số FM 
96,5Mhz hoặc tần số AM 549 Khz.
Kênh VOV3 (Kênh Âm nhạc): Phát sóng trên tần số FM 102.7Mhz
Kênh VOV4 (Kênh Phát thanh Dân tộc): Phát trên sóng FM
Kênh VOV5 (Kênh Phát thanh Đối ngoại): Phát trên tần số FM 
105,5 Mhz và FM 105,7 Mhz.
Kênh VOV6 (Kênh Văn học - Nghệ thuật): Phát sóng trên tần số 
FM 96,5MHz hoặc tần số AM 549Khz.
Kênh VOVGT Hà Nội, VOVGT Hồ Chí Minh: Phát trên tần số FM 
91Mhz tại Hà Nội và TP.HCM
Kênh Mê Kong: Phát trên tần số 90Mhz, phủ sóng các tỉnh miền 
Tây Nam Bộ.
Kênh VOV FM 89 (Kênh Sức khỏe - Môi trường - An toàn thực 
phẩm): Phát trên tần số FM 89 Mhz
Kênh AM 610 Khz: Kênh Thời sự - Chính trị - Văn hóa – Tổng hợp
Kênh FM 99,9 Mhz: Kênh Thông tin - Thương mại - Giải trí
Kênh FM 95,6 Mhz: Kênh Giao thông đô thị
Kênh FM 87,7 Mhz: Kênh Kinh tế - Thông tin - Thương mại - Giải trí

TÍNH NĂNG RADIO
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Nghe podcast ngẫu nhiên
Maika ơi, tôi muốn nghe podcast

Nghe podcast theo tên chương trình
Maika ơi, mở chương trình “Trò chuyện đêm khuya”

Nghe podcast mới xuất bản
Maika ơi, mở chương trình mới nhất

Nghe podcast ngẫu nhiên khác
Maika ơi, mở chương trình khác

Nghe podcast theo tên chương trình và tác giả
Maika ơi, mở chương trình “Bé khỏe nhà vui” của VOH

Nghe podcast theo tên tác giả
Maika ơi, mở podcast của Nguyễn Phi Vân

Nghe podcast theo chuyên mục
Maika ơi, mở chương trình về tâm sự

Nghe podcast theo số tập
Maika ơi, mở tập 1 của chương trình “Cửa sổ tình yêu”

Nghe tập podcast tiếp theo
Maika ơi, mở tập tiếp theo

Bỏ qua một số tập podcast
Maika ơi, bỏ qua 2 tập

Hẹn giờ tắt podcast
Maika ơi, tắt chương trình sau 2 giờ nữa

Podcast - 1



TÍNH NĂNG PODCAST 
Hơn 200 chương trình phát thanh đặc sắc từ đài VOV, đài VOH 
được tuyển chọn để phát lại ở dạng podcast. Bên cạnh đó là các 
chương trình podcast của báo VnExpress và nhiều podcaster 
khác. Nội dung đa dạng các chủ đề như:
Kiến thức & Kỹ năng: Nguyễn Phi Vân’s Podcast, Anhemcee, The 
Quoc Khanh Show, The Blue Expat, DiepDaydreaming, Kỹ năng 
vào đời, The Jasmine Guy…
Tâm sự (Tình yêu - Hôn nhân): Trò chuyện đêm khuya, Cửa sổ 
tình yêu, Hạnh phúc trong tầm với, Bạn hãy nói với chúng tôi, Hẹn 
hò radio, Kết nối yêu thương, Đàn bà 30+...
Giải trí: Sóng điện ảnh, Quà tặng âm nhạc, Làn sóng xanh, Khách 
đến chơi nhà, Chân dung nghệ sĩ, Trò chuyện cùng người nổi tiếng…
Nuôi dạy con: Eva làm mẹ, Bé khỏe nhà vui, Dạy con tích cực, Mẹ 
và con gái, Gia đình Việt, Kỹ năng làm cha mẹ…
Kinh doanh - Khởi nghiệp: Nguy - Cơ, Đồng tiền thông minh, 
Chàng-Ngốc-Già, Ngọc Đến Rồi’s Podcasts, Người trong nghề…
Văn học - Nghệ thuật: Đọc truyện đêm khuya, Radiobook, Cửa sổ 
văn học, Đôi bạn văn chương, Bàn tròn văn học…
Lịch sử - Văn hóa: Bí ẩn sử Việt, Góc Việt, Góc nhìn văn hóa, 
Chuyến đi kỳ thú, Dọc đường di sản, Đi tìm điển tích…
Đời sống - Xã hội: Sát cánh cùng gia đình Việt, Nhịp đập trái tim, 
Vitamin cho tâm trí, Góc nhìn pháp luật…
Tâm lý - Giới tính: Thầm thì, Chuyện thầm kín, Bí mật nam giới, 
Úp-mở, Bạn ổn không...
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DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT TRÊN VOV & VOH

Chương trình VOV
Đọc truyện đêm khuya
Cửa sổ tình yêu
Chuyện thầm kín
Bạn hãy nói với chúng tôi
Kết nối yêu thương 
Hẹn hò radio
Đàn bà 30+
Eva làm mẹ
Kể chuyện và hát ru cho bé
Kể chuyện cảnh giác
Khách đến chơi nhà 
Quà tặng âm nhạc
Hộp thư âm nhạc
Đường tình ca
Âm nhạc 168 giờ
Ca khúc tuyển chọn

Chương trình VOH
Đọc truyện đêm khuya
Trò chuyện đêm khuya
Bí mật nam giới 
Mẹ và con gái
Hạnh phúc trong tầm với
Câu chuyện tình yêu
Sát cánh cùng gia đình Việt
Bé khỏe nhà vui
Radiobook
Cửa sổ văn học 
Khách đến chơi nhà
Quà tặng âm nhạc 
Sóng điện ảnh 
Làn sóng xanh
Phòng mạch FM
Ca khúc bất hủ

Cú pháp: Maika ơi, mở chương trình + tên chương trình
Ví dụ: Maika ơi, mở chương trình “Đọc truyện đêm khuya”

Hãy vào Thư viện trên ứng dụng để khám phá toàn bộ chương trình 
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DANH SÁCH PODCAST NỔI BẬT

Hãy vào Thư viện trên ứng dụng để khám phá toàn bộ podcast

The Quoc Khanh Show
Nguy - Cơ (VnExpress)
Tìm
Bạn Ổn Không? (VnExpress)
Tiền làm gì (VnExpress)
Dạy Con Tích Cực
Chàng-Ngốc-Già
Bí Ẩn Sử Việt
Độc Đáo TV
Tu Thân
Chuyện Của Thơ
Du và Học Podcast
Chầm Chậm Mà Sống
Dear Our Community
Đừng chạy theo số đông
Vật Vờ Podcast
The Finding Audio

Nguyễn Phi Vân’s Podcast
Úp - Mở (VnExpress)
Anhemcee
Thầm Thì (VnExpress)
Ngọc đến rồi
The Blue Expat
DiepDaydreaming
The Jasmine Guy
Độc Thám TV
Đêm Radio
Gái Già Mạnh Mẽ
Tuan Anh Podcast
Radio Kết Nối
Phan Thảo Phương 
Nghe và nhận Podcast
Ung thư - Tin đồn & Sự thật
Chuyện về những mảnh ghép

Cú pháp: Maika ơi, mở podcast + tên podcast
Ví dụ: Maika ơi, mở podcast “Nguyễn Phi Vân”
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PHẬT PHÁP 

Nghe kinh Phật ngẫu nhiên
Maika ơi, mở kinh Phật

Nghe kinh Phật theo tên bài kinh
Maika ơi, mở kinh Vu Lan

Nghe tập pháp thoại phía trước
Maika ơi, mở tập trước đó

Nghe pháp thoại theo tên tác giả
Maika ơi, mở pháp thoại của thầy Minh Niệm

Nghe pháp thoại ngẫu nhiên
Maika ơi, mở pháp thoại

Nghe kinh Phật theo tên người tụng
Maika ơi, mở kinh tụng của thầy Thích Trí Thoát

Nghe tập pháp thoại tiếp theo
Maika ơi, mở tập tiếp theo

Dừng phát pháp thoại
Maika ơi, tắt pháp thoại

Bỏ qua một số tập pháp thoại
Maika ơi, bỏ qua 2 tập

Tiếp tục nghe pháp thoại từ đoạn tạm dừng
Maika ơi, mở lại pháp thoại
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Nghe lại tập pháp thoại từ đầu
Maika ơi, mở lại tập này từ đầu



Nhà thông minh



Để sử dụng tính năng này bạn cần sở hữu ít nhất một thiết bị nhà 
thông minh như: công tắc thông minh, đèn thông minh hoặc ổ 
cắm thông minh.

Nếu bạn chưa có thiết bị nhà thông minh:
- Mời bạn vào cửa hàng trực tuyến của OLLI tại olli.vn/products để 
chọn mua các thiết bị nhà thông minh phù hợp cho mình.
- Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua thiết bị nhà thông minh của 
các nhà cung cấp khác. Trước khi mua bạn nên vào mục Hỗ trợ 
trên trang web của chúng tôi để kiểm tra và đảm bảo những thiết 
bị này có thể hoạt động với MAIKA.

Nếu bạn đã có thiết bị nhà thông minh:
Bạn cần vào ứng dụng MAIKA > Nhà thông minh > Cài đặt thiết 
bị mới để được hướng dẫn cài đặt.

Sau khi cài đặt xong các thiết bị nhà thông minh, bạn có thể dùng 
loa OLLI MAIKA để điều khiển các thiết bị này. Ví dụ: “Maika ơi, 
bật đèn phòng khách” hoặc “Maika ơi, giảm nhiệt độ máy lạnh”.

Kịch bản điều khiển nhà thông minh:
Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể vào ứng dụng MAIKA và gom 
nhiều thao tác điều khiển khác nhau thành một nhóm để kích 
hoạt với một yêu cầu duy nhất. Nhóm các thao tác điều khiển này 
được gọi là kịch bản.
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MAIKA có thể điều khiển theo loại thiết bị đèn, công tắc, ổ cắm, 
rèm, TV, máy lạnh hoặc theo tên thiết bị.
Ứng dụng MAIKA cho phép đặt tên, đổi tên thiết bị và sắp xếp 
thiết bị theo từng phòng.

Ví dụ: trong “phòng ngủ” có 2 bóng đèn được đặt tên là “đèn đọc 
sách” và “đèn trần”
MAIKA có thể giúp bạn điều khiển 2 bóng đèn như sau:
- MAIKA ơi mở đèn phòng ngủ > cả 2 bóng đèn đều mở, thiết bị 
được mở dựa trên loại thiết bị 
- MAIKA ơi mở đèn đọc sách > chỉ đèn đọc sách mở, thiết bị được 
mở dựa trên tên thiết bị

Khả năng điều khiển thiết bị trong nhà thông minh của MAIKA

Bật hoặc tắt thiết bị theo tên
Maika ơi, [bật | tắt] đèn bàn

Bật hoặc tắt thiết bị (loại thiết bị) theo khu vực
Maika ơi, [bật | tắt] công tắc phòng ngủ

Bật hoặc tắt theo tên thiết bị theo khu vực
Maika ơi, [bật | tắt] đèn bàn trong phòng ngủ

Bật hoặc tắt thiết bị theo loại 
Maika ơi, [bật | tắt] đèn



Đèn - điều chỉnh độ sáng
Maika ơi, chỉnh độ sáng đèn ngủ thành 50%

Đèn - điều chỉnh [tăng | giảm] độ sáng
Maika ơi, tăng độ sáng đèn ngủ thành 80%

Đèn - điều chỉnh màu sắc
Maika ơi, chỉnh đèn đọc sách thành màu cam

TV - [tăng | giảm] âm lượng
Maika ơi, tăng âm lượng TV | giảm âm lượng

Máy lạnh - điều chỉnh tốc độ quạt
Maika ơi, tăng | giảm tốc độ quạt

Máy lạnh - thay đổi nhiệt độ (cách 1)
Maika ơi, chỉnh nhiệt độ máy lạnh thành 23 độ

Máy lạnh - chỉnh chế độ
Maika ơi, chỉnh máy lạnh sang chế độ mát | khô | sưởi | tự động

Máy lạnh - thay đổi nhiệt độ (cách 2)
Maika ơi, tăng | giảm máy lạnh 2 độ

Quạt - điều chỉnh tốc độ quạt
Maika ơi, chỉnh tốc độ quạt trần [chậm | vừa | nhanh]

Kịch bản - kích hoạt kịch bản
Maika ơi, tôi về nhà rồi
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