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 Máy đọc sách điện tử được phục vụ sử dụng miễn phí cho tất cả sinh viện, giảng viên  

(gọi tắt là bạn đọc) Trường Đại học Duy Tân. Để được sử dụng, bạn đọc xuất trình thẻ sinh viên, 

thẻ cán bộ để đăng ký mượn. 

 Dưới đây, Thư viện cung cấp hướng dẫn bạn đọc sử dụng máy đọc sách: 

1. Máy đọc sách Kindle Fire 

1.1. Tắt/Bật Kindle Fire hoặc đưa về chế độ Sleep Mode 

 

Nút power sử dụng để tắt/bật hoặc chuyển sang chế độ sleep 

1.2. Sử dụng thanh công cụ 

➢ Tại màn hình chính của máy đọc sách Kindle Fire sẽ hiển thị lần lượt các chức năng sau: 

Quầy báo (Newsstand), Sách (Books), Nhạc (Music), Video, tài liệu (Docs), ứng dụng 

(Apps) và web. 

Bạn đọc trượt để 

mở khóa Kindle 
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➢ Tại màn hình chính Kindel Fire, bạn đọc chọn thẻ Docs, sau đó kích chọn tài liệu mà mình 

cần đọc. 

 

 

2. Máy đọc sách Nook Color 

2.1. Tắt/Bật Nook Color  hoặc đưa về chế độ Sleep Mode 

Chạm nhẹ vào phía dưới 

hoặc phía trên màn hình 

để về Trang chủ  

Bạn đọc chọn thẻ 

mà mình cần 
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2.2. Sử dụng thanh công cụ 

➢ Tại màn hình chính của máy đọc sách Nook Color bạn đọc nhấn biểu tượng  để hiển thị 

các chức năng: Home, Libraly, Shop, Search, Apps...  

 

➢ Bạn đọc tiếp tục kích chọn mục Library để hiển thị tất cả tài liệu trong máy Nook Color, 

sau đó kích chọn tài cần đọc. 

3. Máy đọc sách Kindle Paperwhite 

3.1. Tắt/Bật Kindle Paperwhite hoặc đưa về chế độ Sleep Mode 

Bạn đọc vuốt qua 

phải để mở 
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Nút power sử dụng để tắt/bật hoặc chuyển sang chế độ sleep 

▪ Sử dụng thanh công cụ 

Trượt từ trên xuống dưới để thấy thanh công cụ. Các thanh công cụ khác nhau sẽ xuất hiện 

tùy thuộc màn hình bạn đang sử dụng. 

❖ Tại màn hình chính của máy đọc sách Kindle sẽ hiển thị lần lượt các chức năng sau: Trang 

chủ (Home), về trang trước (Go back), đèn hiển thị (Screen Brightness), mua sách (Kindle 

Store), tìm kiếm tài liệu (Search) và trang cài đặt (Settings) 

 

 

Bạn đọc chọn chức 

năng phù hợp để 

thao tác 

Bạn đọc vuốt qua 

phải để mở 



Hướng dẫn sử dụng máy đọc sách 

5 

 

❖ Nếu bạn đọc đang đọc sách trên máy Kindle thì màn hình hiển thị như sau: 

 

 

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng và tra cứu tài liệu trên máy đọc sách 

(Kindle Fire, Nook Color và Kindle Paperwhite) mà chúng tôi muốn giới thiệu với hy vọng sẽ 

giúp Bạn đọc của Thư viện nhanh chóng biết cách sử dụng máy để đọc tài liệu. 

 Chúc các bạn khai thác tài liệu hiệu quả! 

 THƯ VIỆN ĐẠI HỌC DUY TÂN 

 

Bạn đọc trượt 

sang trái hoặc 

phải để qua trang 

khác 

 




