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Máy chấm công SILICON FTA-NS-2350E là một thiết bị chấm công vân tay xác nhận thời
gian với những tính năng đặc biệt của báo cáo,quản lý phần mềm tự động và miễn phí.

Làm bằng nhựa cứng chất lượng cao và đi qua hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm
ngặt,mang lại hiệu suất làm việc tốt nhất và đáng tin cậy .

Thực hiện các thuật toán thẩm định dấu vết mới nhất để đảm bảo nhanh và độ chính xác
khi xác minh.

Thiết bị kết nối tự động lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu thời gian theo sự thay đổi cho
mỗi nhân viên và tạo ra một báo cáo đầy đủ trong định dạng excel .
Bằng cách này , người dùng không cần phải sử dụng phần mềm quản lý - nữa để xử lý
các dữ liệu và báo cáo cho từng thời kỳ.

Sau khi thực hiện một thiết lập đơn giản trong SILICON FTA-NS-2350E, người dùng sẽ chỉ
cần đĩa USB( USB Flash Memory ) để tải về các báo cáo đầy đủ trong định dạng excel
được thực hiện rất chính xác và dễ đọc.

Trình dơn thiết bị cho thấy trong các biểu tượng đầy màu sắc và sử dụng thân thiện .
SILICON FTA-NS-2350E có khả năng xử lý thay đổi đa lịch trình có thể được thực
hiện cho mỗi nhân viên hoặc mỗi bộ phận .

Các báo cáo được tạo ra từ thiết bị tự động cung cấp cho một tính toán hoàn chỉnh giờ
làm việc , trễ, về sớm, làm thêm giờ, nghỉ ngơi, cho phép theo sự thay đổi lịch trình.

Đối với người dùng mới , đề nghị để đọc hướng dẫn sử dụng và thực hiện theo các thủ
tục khi sử dụng theo thứ tự.

Tất cả các bước và thiết lập dễ hiểu , nên người dùng vẫn cần được hỗ trợ thêm , xin vui
lòng liên hệ với các nhà phân phối hoặc dịch vụ trung tâm .
Cảm ơn bạn đã lựa chọn SILICON FTA-NS-2350E .
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Yêu cầu cơ bản

Để có thể sử dụng thiết bị , cần thiết để thực hiện yêu cầu dưới đây :
1 Máy tính với cổng USB và hệ điều hành Windows ( không yêu cầu bộ vi xử lý của

máy tính và bộ nhớ) .

2 Chương trình excel / phần mềm.

3 Người sử dụng hiểu được sử dụng cơ bản của Excel.

4 U đĩa / bộ nhớ USB Flash .

Gợi ý:

Sử dụng chất lượng đĩa USB tốt .

Không sử dụng đĩa USB cho việc khác ( cung cấp những người trong đĩa để chỉ việc

sử dụng thiết bị).

Lắp đặt

Có hai cách lắp đặt :

1 Để máy trên bàn ( nơi trên bàn làm việc ) .

Để máy trên bàn , hãy làm theo hướng dẫn dưới đây :
A. Đặt máy trên một mặt phẳng / bàn .

B. Cắm dây nguồn ( trên phần phía sau của thiết bị).
2 Treo tường

Cho treo tường , hãy làm theo hướng dẫn dưới đây :
A.Bắt khung - vít trên bên phải và bên trái của máy.

B. Bắt khung ở mặt sau của máy, ( kéo khung bên dưới hướng đó trước khi dùng nó ) ,

đặt nó trên tường, cho các lỗ vít trên tường vào điểm.

C. Sử dụng một mũi khoan để làm cho lỗ trên tường theo định dạng .

D. Đặt nhựa vít ống trong các lỗ.

E. Đặt khung tại chỗ và bắt chặt bằng ốc vít kim loại.

F. Cắm dây nguồn.

Đặt thiết bị được cài đặt trên khung và vặn chặt các ốc .

sTrên thiết bị :

A. On / Off chuyển đổi là ở phía bên trái của máy, biến nó đến vị trí ON ( | ) .

B. Nhấn nút Power trên bảng điều khiển phía trước .

Kết nối USB :

A. Cổng kết nối USB ở phía bên trái của thiết bị .

B. Cổng cáp USB ở mặt sau của máy là giành cho quá trình nâng cấp .

Thông báo quan trọng :
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1 Luôn đặt máy trong khu vực an toàn , tránh bị rơi .
2 Tránh xa nhiệt độ cao, lạnh , nước, lửa , bụi , ánh sáng mặt trời trực tiếp .

3 Tránh xa trẻ em.

4 Để bật máy, cần phải:

* Bật công tắc đến vị trí I ( Power ON vị trí) .

* Nhấn nút POWER....

Thiết lập ban đầu

1.1. Bật thiết bị(quay chuyển sang vị trí I (ON) và nhấn nút POWER).

1.2. Màn hình bắt đầu lên, đợi cho đến khi vị trí chờ.
1.3. Bấm Menu, sử dụng các nút Up-Down để di chuyển con trỏ đến "5 Setting (Thiết lập)

"và nhấn OK (hoặc nhấn nút số 5)
1.4. Chọn Date & Time, bấm OK.

1.5. Định dạng ngày , nhấn OK và chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng (sử dụng mũi
tên).

DD (ngày), MM (tháng), YY (năm), nhấn OK để lưu lại.
1.6. Ngày, nhấn OK, thiết lập ngày (sử dụng bàn phím số), bấm OK.

1.7. Chọn Thời gian, nhấn OK, Đặt thời gian (sử dụng bàn phím số), bấm OK.

1.8. Nút nhấn ESC, nếu xuất hiện “Are you sure to save?” ( "Bạn có chắc chắn để lưu?"),

Bấm OK.

1.9. Nhấn nút Menu để đi đến vị trí chờ.

Cách sử dụng

Cách sử dụng rất đơn giản và thân thiện. Có thể được mô tả như sau:
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Tải các tệp file excel và điền nội dung vào:
(thao tác trên máy tính ngoài)

Employee Info & Attendance Setting

Copy các file này ra USB và tải
lên máy chấm công

Options (tùy chọn)

Lập ca kíp theo nhân viên : Lập ca kíp theo phòng ban :
Download & Fill Form: Set Department Shift
Shift Setting

tải lên máy chấm công

Lấy vân tay Sẵn sàng sử dụng Xuất báo cáo

Lưu ý:

1. Attendance Setting : Thiết lập thời gian chấm công.

2. Shift Setting : Thiết lập ca kíp, thời gian chấm công là thay đổi thời gian cho từng

người lao động (theo thời gian biểu).

3. Department shift : ca kíp cho các Phòng ban là thay đổi thời gian vào ra theo từng

Phòng ban.

Đối với người dùng mới nên thực hiện theo các bước theo thứ tự. Điều này sẽ giúp người

dùng dễ dàng thực hiện thiết lập ban đầu về dữ liệu nhân viên, thời gian biểu và ca kíp

chấm công, cho người sử dụng thiết bị.

1. Tải về tệp mẫu khai báo thông tin nhân viên ( EmployeeInfo.xls )

1.1. Bật thiết bị (chuyển sang vị trí I ( ON) và nhấn nút POWER ( đánh dấu đỏ).
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1.2. Màn hình sẽ lên, đợi cho đến khi nhập vị trí chờ.

1.3. Cắm USB vào thiết bị. Thiết bị sẽ tự động nhận ra USB .

1.4. Menu sẽ bật lên tự động hoặc bấm Menu .

1.5 . Dùng phím di chuyển xuống chuyển con trỏ sang biểu tượng 2.user ( Người sử dụng)

và nhấn OK ( hoặc nhấn trực tiếp số 2 trên menu máy chấm công)

1.6. Chọn " 1. Synchron " ( Đồng bộ hóa Thông tin Người dùng ) , nhấn OK

Quá trình sẽ bắt đầu và hiển thị dữ liệu đang được đồng bộ hóa (Synchronizing) sau đó
là thông báo Action Success, bấm OK.

Nhấn MENU để trở về vị trí chờ.

Tiếp theo, tải tệp mẫu thiết lập thời gian chấm công ( AttendSetting.xls )

( USB cần phải được cắm vào thiết bị )

1.7. bấm Menu

1.8 . Chỉ con trỏ bằng cách nhấn lên xuống nút mũi tên , để " 3 . Attendan .. "

(Attendance Setting) , nhấn OK ( hoặc trực tiếp bấm số 3)

1.9 . Chọn tải về " AttendSetting Download ", nhấn OK

Chờ cho đến khi quá trình được thực thành công! thông báo sẽ xuất hiện , bấm OK.

Nhấn MENU để trở về vị trí chờ.

Tại thời điểm này , bạn sẽ có 2 file ở định dạng excel bên trong USB :

1. EmployeeInfo.xls ( Mẫu thông tin nhân viên )

2 . AttendSetting.xls (Mẫu thiết lập thời gian chấm công )

2 . Điền thông tin nhân viên

2.1. Cắm USB vào máy tính , mở thư mục USB .

Mở tập tin EmployeeInfo.xls .

2.2. Điền vào tên công ty, Tên nhân viên và Bộ phận: vd:
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* ID thiết bị , mặc định là 1 (không cần phải sửa đổi ) .

* Quản lý đặc quyền người sử dụng:

A. Người dùng, chỉ có thể chấm công.

B. Quản lý, cho phép để vào menu , xử lý nhân viên , lập hời gian biểu, làm báo cáo .

* Không có thẩm quyền : Thiết lập chấm công (3 Attenda ... ). Và thiết lập thiết bị (Thiết

lập 5 . ) .

* Không được phép xóa S.Manager (Super Manager)

C. Siêu quản lý (Super Manager) có quyền đầy đủ cho tất cả các trình đơn thiết bị.
( Nếu không có siêu quản lý , người quản lý sẽ có quyền đầy đủ cho tất cả các menu ) .

Lưu ý:

Nên có người quản lý và Siêu quản lý để bảo mật dữ liệu và các thiết lập .

Mặc định là 300 số ID của nhân viên , bạn có thể xóa các số không cần thiết (để lại số
nhân viên tương ứng với qui mô tổ chức của bạn)

Lưu tập tin sau khi kết thúc điền vào các mẫu và đóng tập tin EmployeeInfo.xls .

Thiết lập thời gian chấm công (cài đặt thời gian biểu) bằng cách Điền vào tập

tin AttendSetting.xls

2.3. Mở thư mục trên đĩa USB trong máy tính, mở tập tin AttendSetting.xls .

Có 3 phần như sau:
2.4. Sự thay đổi mốc giờ
Điền vào các thời gian biểu. Ví dụ:
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Bảng ca Shift 1 (xem hình trên): Vào 9:00, ra 17:00.

Bảng ca Shift 2 : Vào 9:00, nghỉ 12:00, vào ca 13:00, ra 17:00

(Trong giờ làm thêm 18:00, ngoài giờ Out 20:00.)

Bảng ca Shift 3: Tương tự như ca 2 , chỉ khác nhau : thời gian ra và thời

gian vào (làm thêm) là cùng một giờ ( 17:00)

Bởi trường hợp này, nhân viên không cần phải chấm lúc 17:00 ( Out ) . Họ
có thể chấm công ra trên thiết bị khi hết giờ làm thêm ca overtime (20:00)

Sau khi vào ca chiều 13:00 , họ có thể trực tiếp làm xuyên ca và chấm

công ra vào cuối giờ làm thêm ( 20:00)

Báo cáo sẽ tự động phát hiện và tinh toán chính xác thời gian làm việc .

2.5. Lịch TR

Lịch TR là một thông báo bổ sung trên màn hình LCD để hiển thị tình trạng làm việc .

Nó không có liên quan đến việc tính toàn thời gian làm việc hiển thị ra trong các

báo cáo ( thời gian làm việc được tính theo ca làm việc ) , nó dành cho mục đích hiển

thị .

Lịch TR có thể được bỏ qua nếu công ty có nhiều ca làm việc .

Ví dụ :
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2.6. Thời gian chuông báo

Sắp xếp thời gian chuông báo.

* Time (Thời gian) ( hh: mm): Thiết lập thời gian sẽ cho chuông reo.

* Length ( Chiều dài) : Chiều dài của chuông (tính bằng giây, vd: 10sec=10giây )

* Chế độ : Lựa chọn vào hay ra. Mặc định: Thiết bị chỉ được trang bị loa gắn trong.

Nên chọn rung chuông .

* Weekday: Chọn Ngày rung chuông (vd trên hình vẽ: chọn tất cả các ngày làm việc

trong tuần trừ Chủ nhật)

Lưu tập tin sau khi thực hiện và đóng file AttendSetting.xls .

Lưu ý: Ca làm việc tối đa là 24 giờ.

3. Tải lên / Đồng bộ nhân viên Thông tin ( đến thiết bị )

3.1. Bật thiết bị , cắm USB vào máy . Thiết bị sẽ tự động phát hiện USB .

3.2. Menu sẽ bật lên hoặc bấm Menu

3.3. Sử dụng nút mũi tên con trỏ lên / xuống để chọn"2.User( người sử dụng) "

Nhấn OK ( hoặc trực tiếp bấm số 2)

3.4. Chọn " 1. Synchron " ( Đồng bộ hóa Thông tin Người dùng – tệp EmployeeInfo.xls ) ,

nhấn OK

Nó sẽ tiến hành quá trình này và hiển thị các dữ liệu , sau đó hiển thị Action Success! ,

bấm OK.

Chờ cho đến khi quá trình thực hiện thành công! sẽ xuất hiện, nhấn OK ..

Nhấn MENU để trở về đứng vị trí .

Tải lên thiết lập chấm công vào thiết bị (tệp AttendSetting.xls )

( Cắm USB vào thiết bị)
3.5. Bấm Menu
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3.6. Chỉ sử dụng con trỏ lên / xuống để chọn"3. Attendan .. " ( cài đặt chấm công ) ,

Nhấn OK ( hoặc trực tiếp bấm số 3)

3.7. Chọn " AttendSetting Upload ", nhấn OK

Chờ cho đến khi quá trình đó thực hiện và thông báo thành công! sẽ xuất hiện, bấm OK.

Nhấn MENU để trở về vị trí .

Tại thời điểm này , bên trong thiết bị thông tin nhân viên và thiết lập ca thời gian chấm

công đã đư ợc tải lên ( thời gian biểu ) .

Bước tiếp theo là để sắp xếp các ca làm việc cho từng nhân viên hoặc từng

phòng ban (bộ phận) .

4. Tải về mẫu ca làm việc cho từng nhân viên ( ShiftSetting.xls )

( Nếu ca kíp làm việc được thiết lập cho từng Phòng ban , thì không cần phải tải về / tải

lên tập tin này, xin vui lòng làm tiếp tục các bước từ 4.10 dưới đây trở đi)
4.1. Bật thiết bị , cắm USB vào máy . Thiết bị sẽ tự động phát hiện USB .

4.2. Menu sẽ tự bật lên hoặc bấm Menu

4.3. Chỉ sử dụng con trỏ lên / xuống nút mũi tên để chọn 4. Shift Setti..” (Thiết lập ca làm

việc) .

Nhấn OK ( hoặc trực tiếp bấm số 4)

4.4. Chỉ sử dụng con trỏ lên / xuống nút mũi tên để " ShiftSettingTable download " ,

bấm OK.

Nó sẽ hiển thị “Please Input Date” (" Xin vui lòng nhập ngày ") , nhập ngày sử dụng ban

đầu của thiết bị (vd: ngày hôm nay), bấm OK.

Chờ cho đến khi quá trình thực hiện xong và thông điệp thành công Action success! Sẽ
được hiển thị , nhấn OK.

Nhấn MENU để trở về đứng vị trí .

Tại thời điểm này , tập tin ShiftSetting.xls ( Mẫu thông tin ca kíp từng nhân viên ) đã

được tải về vào USB .

Điền phím Shift Mẫu Setting

4.5 . Mở thư mục USB trong máy tính, chọn mở tập tin ShiftSetting.xls.



Chấm công vân tay – Không quản lý bằng phần mềm – Tự cập nhật báo cáo

12

Điền vào các ca làm việc của từng nhân viên , có 31 lịch làm việc.

Các tháng tiếp theo , thiết bị sẽ tự động sắp xếp ca làm việc của nhân viên để giống với

những thay đổi trong tuần cuối cùng của tháng hiện tại.

Lưu ý:

Shift số 25 là đi công tác(Business Trip) , không được tính là vắng mặt.

Shift số 26 là rời đi (Leave), không được tính là vắng mặt.

Shift Trống / ca trống: dành cho kỳ nghỉ
Lưu tập tin sau khi thực hiện những thay đổi và đóng file ShiftSetting.xls .

Tải lên mẫu ca làm việc (ShiftSetting.xls) vừa điền thông tin

4.6. Bật thiết bị, cắm USB vào máy. Thiết bị sẽ tự động phát hiện USB.

4.7. Menu sẽ bật lên hoặc bấm Menu

4.8. Sử dụng con trỏ lên / xuống nút mũi tên để chọn “4. Shift Setti..”

Nhấn OK (hoặc trực tiếp bấm số 4)

4.9. Sử dụng con trỏ lên / xuống nút mũi tên để "ShiftSettingTable Upload", bấm OK.

Chờ cho đến khi quá trình thực hiện và thông điệp hành động thành công! sẽ được hiển

thị, nhấn OK.

Nhấn MENU để trở về đứng vị trí.

Tháo USB và lưu giữ, nó sẽ được dùng cho những lần chỉnh sửa tới hoặc tải báo

cáo về xem sau này.

4.10 Tải về mẫu ca làm việc cho từng Phòng ban (hay bộ phận)

Với các tổ chức, công ty có phân chia phòng ban và thiết lập ca kíp theo từng phòng ban,

bộ phận, sẽ thực hiện theo các bước sau:

4.10.1. Thiết lập phòng ban (hay bộ phận) :

Bấm Menu

Chọn 2. User ( người sử dụng)
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Chọn " Departm " (Department - Phòng ) - OK

Chọn department number (số hiệu Phòng ban,bộ phận) - OK - Điền tên phòng

ban, bộ phận (sử dụng bàn phím trên máy) - Khi thực hiện xong nhấn OK - ESC -

Save/Yes (Lưu / Có) - OK.

Lưu ý:

Nút menu là Xóa ký tự (Backspace)

Nút nguồn (màu đỏ) là chuyển đổi bộ ký tự đầu vào ( để chuyển đổi giữa ABC và

số ký tự)

Lặp lại các bước tương tự cho cácpphòng ban bộ phận khác (tổng cộng 16 phòng

ban có sẵn ) .

4.10.2. Thiết lập ca làm việc cho phòng ban, bộ phận :

Bấm Menu

Chọn " 4.Shift Setti .. " ( thiết lập sự thay đổi ) - OK.

Chọn " Shift Arrangement " - Nhấn OK

Sử dụng lên / xuống nút mũi tên và chọn " Per- Dept " - Nhấn OK

Chọn " Dept Shift" - Nhấn OK

Điền vào các Dept.ID ( số hiệu phòng ban, số phận ) , tên phòng ban, bộ phận sẽ
xuất hiện (theo để thiết lập được thực hiện ở trên) - Nhấn OK

Menu Dept Shift hiện ra cho phép thiết lập, thay đổi các ca kíp (shift) khác hau

cho từng phồng ban, bộ phận ( sắp xếp trong các ngày trong một tuần ) .

5 . Ghi danh Dấu vân tay / Mật khẩu cho người dùng

Sau khi thông tin của nhân viên và ca làm việc đã thiết lập sẵn sàng trong máy chấm

công, bước cuối cùng là đăng ký dấu vân tay cho ngừoi dùng .

5.1. Bấm Menu

5.2. Sử dụng con trỏ lên / xuống nút mũi tên để chọn "2.User” ( người sử dụng )

Nhấn OK ( hoặc trực tiếp bấm số 2)

5.3. Chọn Enroll , bấm OK. Màn hình với tiêu đề Enroll sẽ xuất hiện.

5.4. Điền vào số ID của nhân viên , các dữ liệu nhân viên sẽ tự động xuất hiện (thông

tin này đã khai báo trong file EmployeeInfo.xls – bước 2.2).

5.5. Nếu ca làm việc là theo phòng ban (không phải theo từng nhân viên) , trong

Dept“ ( " Phòng ") điền vào số hiệu phòng của nhân viên đó.

5.6. Nhấn OK, sẽ xuất hiện lựa chọn: Fingerprint – Card – Password( vân tay – thẻ -

mật khẩu), chọn " Fingerprint” ( vân tay ) và bấm OK.
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5.7. Đặt ngón tay ở vị trí tì sát trên cảm biến để ghi danh cho người dùng đó , mỗi

ngón tay sẽ phải được đặt 3lần.

5.8. Sau khi ghi danh thành công, nó sẽ hiển thị Enroll Success”( Ghi danh thành

công) .

5.8.1 . Để tiếp tục đăng ký các ngón tay thứ hai cho cùng nhân viên đó, nhấn nút

“down arrow” ( " mũi tên xuống ") và làm tương tự.

Mỗi nhân viên có thể đăng ký lên đến tối đa là 3 ngón tay.
5.8.2 . Nếu kết thúc đăng ký cho nhân viên này, nhấn OK và nhấn ESC .

5.9. Để tiếp tục đăng ký nhân viên tiếp theo , trên màn hình với tiêu đề trên Enroll ,

làm các bước tương tự các bước từ 5.4 đến 5.8

Ghi chú:

! Khi tất cả các nhân viên đã được ghi danh, sao lưu dữ liệu ngón tay vào USB (để lưu dữ
liệu vân tay vào tệp EmployeeInfo.xls). Điều này có thể được thực hiện bởi chức năng
“Synchronize User Info” ("Đồng bộ hóa thông tin người dùng"), các bước

Được mô tả theo các bước từ 1.3-1.6 trên.

! Mỗi nhân viên có thể đăng ký lên đến tối đa là 3 ngón tay.

Mật khẩu xác nhận:

Thiết bị có 2 loại xác thực: Dấu vân tay hoặc mật khẩu.

Nếu xác minh bằng mật khẩu cho người nhân viên nhất định, khi đăng ký dấu vân

tay(bước 5.6 ở trên) Fingerprint – Card – Password (vân tay – thẻ - mật khẩu), chọn

Password (mật khẩu), nhấn OK.

Nhập Password ( mật khẩu) và xác nhận mật khẩu, nhấn OK.

(Mật khẩu có thể được 1-6 chữ số)

Đối với người dùng xác thực với mật khẩu, khi sử dụng thiết bị sẽ cần phải:

1. Bấm số ID của nhân viên.

2. Nhập mật khẩu.

3. Nhấn OK

Sau khi ghi danh dấu vân tay / mật khẩu đã được thực hiện, máy đã sẵn sàng để sử dụng.

6. Báo cáo

6.1.Cắm USB vào máy. Thiết bị sẽ tự động phát hiện USB.

6.2. Nhấn MENU

6.3. Chọn “1. Report” (1. Báo cáo ), nhấn OK (hoặc trực tiếp bấm số 1).

6.4. Nó sẽ hiển thị menu Report, sử dụng mũi tên lên / xuống để chọn và bấm OK.

“All Reports Download”: "Tất cả các báo cáo Tải về" tải về tất cả các loại báo cáo

“Attendance Report Download” : "tải về Báo cáo chấm công " -> nhận được tập tin:
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AttendReport.xls - Báo cáo hiện thị là một báo cáo đầy đủ
“Abnormal Record Download: "Báo cáo đi muộn về sớm, vắng mặt" -> nhận được tập

tin: AbnormalReport.xls

“Attendance Record Download : -> nhập về tập tin AttendRecord.xls -> Lưu báo cáo

cho tất cả lịch sử châm công của nhân viên.

6.5. Nhập vào bắt đầu và kết thúc ngày lập báo cáo, sử dụng bàn phím để điền ngày, sau

đó di chuyển con trỏ đến nút OK và nhấn OK.

Ngày lớn nhất của báo cáo là 31 ngày.

6.6. Chờ cho đến khi quá trình này được thực hiện xong, hãy rút USB và kết nối các đĩa
USB vào máy tính để kiểm tra lại các báo cáo.

2.7. Lưu các tập tin báo cáo theo tên để dễ dàng truy vấn về sau.

Ghi chú:

Giao dịch trong thiết bị sẽ không bị xóa hoặc biến mất sau khi được tải về báo cáo. Bạn

nên tải về để lưu mỗi khi có thể.

Bộ nhớ thiết bị là 100.000 bản ghi giao dịch, khi đạt được 100.000 bản ghi, bộ nhớ sẽ tự
động xóa các dữ liệu quá cũ đi (để đảm bảo thiết bị sẽ không ngừng nhận nhật ký giao

dịch mới).

7. Thông báo quan trọng.

7.1. Đó là khuyến cáo để bảo về USB cho việc sử dụng thiết bị.
Điều này là để tránh tập tin bị lỗi hoặc dữ liệu bị mất.

7.2. Chọn USB chất lượng tốt.

7.3. Khi USB được cắm vào điện thiết bị, trong điều kiện bình thường, thiết bị sẽ hiển thị
biểu tượng USB trên màn hình phía dưới bên phải.

Nếu USB không được đọc bởi các thiết bị, hãy thử tháo và cắm lại các USB.

Sau khi cắm lại, nếu USB vẫn không thể đọc được, hãy đổi USB khác, đây không phải là

vấn đề của thiết bị. Điều này là do USB là không tương thích với các thiết bị
7.4. Trong quá trình tải lên và tải về, không ngắt kết nối USB, hoặc nó có thể xóa bỏ
dữ liệu và định dạng USB.

Chờ cho đến khi quá trình được thực hiện trước khi rút USB từ thiết bị.
7.5. Đọc hướng dẫn phần cứng để hiểu thêm chi tiết các chức năng của thiết bị.

*********************************


