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1
Thao tác trên máy tính bảng

Trước khi thao tác bên trong máy tính bảng

Sử dụng các hướng dẫn an toàn sau đây để giúp bảo vệ máy tính bảng khỏi bị hư hại cũng như đảm bảo an 
toàn cá nhân của bạn. Trừ khi có lưu ý khác, mỗi quy trình trong tài liệu này giả định rằng đã có sẵn điều 
kiện sau đây:

• Bạn đã đọc thông tin an toàn đi kèm với máy tính bảng của mình.

CẢNH BÁO: Trước khi thao tác bên trong máy tính bảng, hãy đọc các thông tin an toàn đi kèm với 
máy tính bảng của bạn. Để biết thêm thông tin về các quy định an toàn tốt nhất, hãy xem Trang 
chủ về Tuân thủ quy định tại www.dell.com/regulatory_compliance 

THẬN TRỌNG: Nhiều công tác sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi kỹ thuật viên bảo trì đã được 
chứng nhận. Bạn chỉ nên xử lý sự cố và sửa chữa đơn giản như được cho phép trong tài liệu sản 
phẩm của mình, hoặc theo chỉ dẫn bởi đội ngũ bảo trì và hỗ trợ trực tuyến hoặc qua điện thoại. Hư 
hỏng do việc bảo trì không được phép của Dell sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành của bạn. 
Hãy đọc và làm theo các hướng dẫn an toàn đi kèm với sản phẩm.

THẬN TRỌNG: Để tránh xả tĩnh điện, hãy tiếp đất cơ thể bạn bằng cách sử dụng dây đeo cổ tay nối 
đất hoặc thỉnh thoảng chạm vào một bề mặt kim loại không phủ sơn, ví dụ như đầu nối ở mặt sau 
máy tính bảng.

THẬN TRỌNG: Cầm giữ các thành phần và card hết sức cẩn thận. Không chạm vào các thành phần 
hay điểm tiếp xúc trên card. Giữ card ở các mép của nó hoặc bằng nẹp gắn kim loại của nó.

THẬN TRỌNG: Khi bạn ngắt đấu nối dây cáp, hãy cầm đầu nối hoặc mấu kéo của nó, không được 
cầm kéo bằng chính dây cáp đó. Một số dây cáp dùng đầu nối có mấu khóa; nếu bạn sắp ngắt đấu 
nối loại cáp này, hãy nhấn vào lên các mấu khóa trước khi ngắt đấu nối cáp. Khi bạn kéo các đầu 
nối ra xa, hãy căn chỉnh chúng đều nhau để tránh bẻ cong các chân cắm đầu nối. Ngoài ra, trước 
khi đấu nối cáp, phải đảm bảo rằng cả hai đầu nối đều được định hướng và căn chỉnh chính xác.

GHI CHÚ: Màu sắc của máy tính bảng và các thành phần nhất định có thể trông khác với như được 
thể hiện trong tài liệu này.

Để tránh làm hỏng máy tính bảng, hãy thực hiện các bước sau trước khi bắt đầu thao tác bên trong máy 
tính bảng.

1. Đảm bảo rằng bề mặt thao tác của bạn bằng phẳng và sạch sẽ để ngăn vỏ máy tính bảng bị trầy xước.

2. Tắt máy tính bảng của bạn (xem mục Tắt máy tính bảng).

3. Nếu máy tính bảng được kết nối với một thiết bị đế (neo đậu) như các trạm đế tùy chọn hoặc đế bàn 
phím, hãy tháo máy ra khỏi đế.

4. Ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn khỏi máy tính bảng.

5. Nhấn và giữ nút nguồn trong một vài giây để xả điện tích khỏi bo mạch hệ thống.

THẬN TRỌNG: Để tránh bị điện giật, luôn luôn rút phích cắm máy tính bảng của bạn khỏi ổ 
điện.

5



THẬN TRỌNG: Trước khi chạm vào bất cứ thứ gì bên trong máy tính bảng, hãy nối đất bản 
thân bạn bằng cách chạm vào một bề mặt kim loại chưa sơn phủ, chẳng hạn như phần kim loại 
ở mặt sau máy tính bảng. Trong khi thao tác, hãy thường xuyên chạm vào một bề mặt kim loại 
chưa sơn phủ để khử tĩnh điện có thể gây hư hại cho các thành phần bên trong.

6. Tháo thẻ SD lưu trữ ra khỏi máy tính bảng.

Tắt máy tính bảng
Tắt máy tính bảng hoàn toàn sẽ tắt máy của bạn. Bạn có thể tắt máy tính bảng của mình bằng hai cách:

• Sử dụng nút nguồn

• Sử dụng menu Charms

1. Để tắt máy tính bảng bằng nút nguồn:

a. Nhấn và giữ nút Nguồn  cho đến khi bạn thấy “Trượt để tắt PC của bạn” trên màn hình. 

GHI CHÚ: Sau khi bạn nhấn và giữ nút Nguồn, theo mặc định, màn hình “Trượt để tắt PC của 
bạn” sẽ hiển thị trong Venue 10 Pro 5055. Để thay đổi các thiết lập nút nguồn, hãy vào Panel 
điều khiển > Tùy chọn nguồn điện > Thay đổi thiết đặt kế hoạch > Thay đổi thiết đặt chuyên 
sâu cho nguồn điện. Để truy cập Panel điều khiển, hãy vuốt ở mép phải màn hình, nhấn vào 
Tìm kiếm, nhập vào Control Panel trong hộp tìm kiếm, rồi sau đó nhấp vào Panel Điều khiển.

b. Trượt để tắt máy tính bảng.

GHI CHÚ: Bạn cũng có thể tắt máy tính bảng của miình mà không cần trượt xuống màn hình. 

Bấm và giữ biểu tượng nút Nguồn  trong vòng > 10 giây để tắt máy tính bảng. Bạn có thể 
thực hiện việc tắt máy cưỡng bức này, nếu máy tính bảng của bạn không đáp ứng/phản hồi bất 
ngờ hoặc cảm ứng không hoạt động.

2. Để tắt máy tính bảng bằng menu Charms:

a. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào menu Charms.
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b. Chạm vào Thiết đặt  —> Nguồn  —> Tắt máy để tắt máy tính bảng. 
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2
Tính năng
Bảng 1.

1. Máy ảnh

2. Đèn trạng thái camera

3. Micrô

4. Nút nguồn

5. Nút Windows

6. Khe đọc thẻ nhớ microSD

7. Khe đọc thẻ micro-SIM 
(chỉ có ở các model LTE/
HSPA+)

8. Loa

9. Khe cáp bảo vệ Noble

10. Camera sau

11. Khe cắm dẫn hướng đế
12. Chân cắm đế
13. Nhãn thẻ bảo trì

14. Đèn trạng thái Wi-Fi / 
WWAN (tùy chọn)

15. Đầu nối USB 2.0

16. Loa

17. Đèn trạng thái pin

18. Đầu nối nguồn micro USB

19. Đầu nối micro HDMI

20. Các nút âm lượng

21. Đầu nối âm thanh

Đế bàn phím (tùy chọn)

22. Đầu nối đế
23. Các chốt đế
24. Nút nhả đế
25. Bàn di chuột

Bút cảm ứng (tùy chọn)

26. Đầu mũi bút (có thể thay 
thế)

27. Nút

28. Vòng giữ bút
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3
Thiết lập máy tính bảng
 

Sạc máy tính bảng

THẬN TRỌNG: Sạc pin ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0°C đến 40°C.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi nguồn và dây cáp điện đi kèm với máy tính bảng của 
bạn. Sử dụng các bộ chuyển đổi nguồn hoặc dây cáp không được phép có thể gây ra hư hỏng 
nghiêm trọng cho máy tính bảng.

GHI CHÚ: Pin chưa được sạc đầy khi bạn khui hộp máy tính bảng.

1. Kết nối dây cáp nguồn vào bộ chuyển đổi nguồn.

2. Kết nối bộ chuyển đổi nguồn vào một ổ cắm điện và sạc máy tính bảng cho đến khi pin được sạc đầy.

GHI CHÚ: Pin máy tính bảng cần khoảng 4 giờ để sạc đầy.

Bạn có thể kiểm tra tình trạng sạc pin máy tính bảng từ:

• Pin sạc pin nằm ở mặt trước của máy tính bảng:

Biểu hiện đèn LED Mô tả

Màu trắng bật liên tục Pin đang sạc.

Tắt Pin không được sạc. Có thể là không có bộ 
chuyển đổi nguồn AC nào được kết nối hoặc pin 
đã được sạc đầy.

Màu hổ phách đôi lúc bật sáng – Đèn LED sẽ sáng màu hổ phách liên tục 
trong 2 giây rồi sau đó đổi thành màu trắng 
liên tục. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống 
không thể bật nguồn được với trạng thái sạc 
hiện tại, nhưng pin vẫn đang được sạc.

– Pin đang sạc

– Máy tính bảng sẽ không bật lên được.

GHI CHÚ: Bạn có thể kiểm tra mức pin chính xác bằng cách khởi động vào hệ điều hành.

• Các biểu tượng pin hiển thị trên màn hình:

10



Biểu tượng pin Mô tả

Pin được sạc đầy và bộ chuyển đổi nguồn AC 
được kết nối.

Pin đang sạc bằng bộ chuyển đổi nguồn AC.

Máy tính bảng đang chạy bằng pin và pin đang 
được xả dần.

Máy tính bảng đang được cắm điện, và một trong 
hai không có pin được phát hiện hoặc pin không 
được làm việc một cách chính xác.

Pin đang ở mức thấp.

Pin đang ở mức cạn kiệt.

Bật máy tính bảng

GHI CHÚ: Sử dụng máy tính bảng này ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 0°C đến 40°C.

1. Nhấn và giữ nút Nguồn  trong 2 giây để bật máy tính bảng của bạn.

2. Nếu ảnh màn hình khóa hiển thị, hãy trượt ngón tay từ dưới cùng của màn hình để chuyển sang màn 
hình đăng nhập, sau đó nhập mật khẩu để đăng nhập vào Windows. 

Máy tính bảng sẽ sẵn sàng sử dụng sau khi màn hình Bắt đầu của Windows hiển thị.

GHI CHÚ: Nếu màn hình đăng nhập không được bật trong Windows 8.1, bạn sẽ được chuyển trực tiếp 
từ màn hình khóa vào màn hình Bắt đầu.

GHI CHÚ: Màn hình khóa chỉ hiển thị khi trở về từ trạng thái ngủ.
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Tắt màn hình

Sử dụng nút nguồn

Nhấn nút Nguồn  để tắt màn hình.

Sử dụng thanh Charms

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Nguồn  → Ngủ để tắt màn hình.

GHI CHÚ: Nếu máy tính bảng của bạn đang ở trạng thái ngủ, hãy nhấn nút Nguồn  hoặc 

nút Windows  một lần để bật màn hình.
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4
Sử dụng Máy tính bảng
 

Định hướng màn hình

Để có được trải nghiệm xem tối ưu, hướng màn hình sẽ tự động thay đổi sang kiểu dọc hoặc ngang tùy 
thuộc vào cách bạn cầm giữ máy tính bảng.

GHI CHÚ: Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tự động xoay màn hình sang kiểu dọc hoặc ngang.

Cách khóa / mở khóa hướng màn hình
1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Màn hình .

3. Cảm ứng  bật/tắt khóa hướng màn hình, hoặc chạm vào  bật/tắt để mở khóa hướng màn hình.

Điều chỉnh độ sáng màn hình

Bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình ở đây bằng cách dùng thanh trượt bên dưới menu  bật/tắt.
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Cử chỉ
Máy tính bảng của bạn có màn hình cảm ứng đa điểm. Bạn có thể chạm vào màn hình để vận hành máy 
tính bảng.

Thao tác cử chỉ Chức năng

Cảm ứng

Chạm nhẹ vào màn hình bằng đầu ngón tay bạn.

• Chọn các mục trên màn hình, bao gồm các tùy 
chọn, mục nhập, hình ảnh và các biểu tượng

• Khởi động các ứng dụng

• Chạm vào các nút trên màn hình

• Nhập văn bản bằng cách sử dụng bàn phím ảo

Chạm và giữ
Chạm và giữ ngón tay trên màn hình

• Hiển thị thông tin chi tiết về một mục

• Mở menu ngữ cảnh của một mục để thực hiện các 
hành động khác

Kéo và thả

1. Chạm và giữ ngón tay lên một mục trên màn 
hình

2. Giữ ngón tay bạn tiếp xúc với màn hình, di 
chuyển ngón tay đến vị trí mong muốn

3. Đưa ngón tay ra khỏi màn hình để thả mục 
đó vào vị trí mong muốn

Di chuyển mục như hình ảnh và biểu tượng trên màn 
hình

Vuốt hoặc Trượt

Di chuyển ngón tay bạn theo hướng dọc hay 
ngang trên màn hình

• Cuộn qua màn hình Bắt đầu, các trang web, danh 
sách, mục nhập, hình ảnh, danh bạ, v.v...

• Đóng một ứng dụng. (Vuốt ứng dụng đó đến dưới 
cùng của màn hình)
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Thao tác cử chỉ Chức năng

Phóng to

Chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và sau đó 
đưa các ngón tay ra xa nhau

Phóng to chế độ xem một hình ảnh hoặc trang web

Thu nhỏ
Chạm vào màn hình bằng hai ngón tay và sau đó 
đưa các ngón tay lại gần nhau

Thu nhỏ chế độ xem một hình ảnh hoặc trang web

Xoay

Chạm vào màn hình bằng hai hoặc nhiều ngón 
tay rồi sau đó di chuyển các ngón tay theo vòng 
cung cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ

Xoay một đối tượng 90 độ

Nhấp phải

Để thực hiện thao tác nhấp phải trên máy tính bảng, hãy Chạm và giữ ngón tay bạn trong 2 giây trên bất kỳ 
phần nào của màn hình hoặc một biểu tượng rồi sau đó thả ngón tay ra.

Menu tùy chọn sẽ xuất hiện trên màn hình.
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Màn hình Bắt đầu Windows

Màn hình Start của Windows sẽ hiển thị một danh sách các ô Live Tile mặc định và tùy chỉnh, hoạt động 
như lối tắt đến ứng dụng Panel Điều khiển, Windows Explorer, Thời tiết, RSS, Windows Store, Internet 
Explorer, và các ứng dụng đã cài đặt khác.

Các ô Live Tile sẽ thay đổi màn hình Bắt đầu của bạn và cập nhật theo thời gian thực nên bạn có thể nhận 
được các thông tin cập nhật theo thời gian thực về tin tức, thể thao, xem thử những gì bạn bè đang thảo 
luận, và có được dự báo thời tiết mới nhất.

Giao diện người dùng dạng ô xếp sẽ giúp bạn truy cập trực tiếp đến các ứng dụng đã dùng gần đây nhất, 
email, hình ảnh, nhạc, video, danh bạ, thông tin cập nhật trên Facebook & Twitter, và các trang web bạn 
thường hay xem. Bạn có thể ghim các ứng dụng ưa thích hoặc thường dùng của mình thành các ô Live Tile 
để tùy biến màn hình Bắt đầu.

Bạn cũng có thể cá nhân hóa màn hình Bắt đầu bằng cách cài hình ảnh yêu thích của bạn làm hình nền.

GHI CHÚ: Live Tile có thể được thêm vào hoặc gỡ bỏ bằng cách sử dụng các tùy chọn Ghim  hoặc 

Bỏ ghim  .

Cách truy cập màn hình Khởi động

Làm theo một trong hai phương pháp để truy cập vào màn hình Bắt đầu:

• Bấm nút Windows .

• Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms, sau đó chạm vào biểu tượng Bắt đầu 

.

Tìm hiểu về Windows 8.1

Bạn có thể chạm vào ô Trợ giúp+Mẹo trên màn hình Bắt đầu để được trợ giúp và biết các mẹo về cách sử 
dụng Windows 8.1.
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Vuốt phải

Vuốt vào từ mép phải của màn hình sẽ hiển thị thanh Charms. Charms sẽ cho phép truy cập vào các lệnh 
hệ thống, ví dụ như Bắt đầu, Tìm kiếm, Chia sẻ, Thiết bị và các tùy chọn Thiết đặt.

Nếu máy tính bảng của bạn đang chạy trên một ứng dụng hoặc thực hiện các hành động, bấm biểu tượng 

Bắt đầu  sẽ đưa bạn trở lại màn hình Bắt đầu. Nếu bạn đang ở màn hình Bắt đầu, bấm biểu tượng Bắt đầu 

 sẽ đưa bạn đến ứng dụng đã dùng gần đây nhất hoặc màn hình được xem gần đây nhất.

GHI CHÚ: Chức năng của biểu tượng Bắt đầu  cũng giống như nút Windows .

Vuốt trái

• Vuốt dần từ mép trái sang mép phải của màn hình sẽ hiển thị hình thu nhỏ của các ứng dụng đang mở 
và xoay vòng hình thu nhỏ của các ứng dụng đang mở.

• Vuốt vào và ra ở mép trái của màn hình sẽ mở lên một danh sách các ứng dụng đã dùng gần đây nhất.

Vuốt Lên/Xuống

• Vuốt vào trong từ mép dưới cùng hoặc trên cùng của màn hình sẽ hiển thị biểu tượng Tất cả ứng dụng

. Chạm vào Tất cả ứng dụng để hiển thị một danh sách theo thứ tự abc tất cả các ứng dụng đã cài 
đặt trên máy tính bảng của bạn.

• Vuốt vào từ trên cùng xuống dưới cùng của một ứng dụng sẽ neo hoặc đóng ứng dụng đó.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng màn hình Bắt đầu của Windows, hãy truy cập 
windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial .

Bạn cũng có thể kích hoạt camera (mặt trước), khi màn hình đang ở chế độ khóa. Để kích hoạt camera khi 
màn hình đang ở chế độ khóa:

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Nhấp vào Thiết đặt  → Thay đổi thiết đặt PC → PC và Thiết bị
3. Cuộn xuống và điều hướng đến Camera.
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4. Vuốt để kích hoạt, để sử dụng máy ảnh trong chế độ khóa màn hình.

Để đảm bảo bạn có thể sử dụng camera trong chế độ khóa màn hình:

1. Bấm nút Nguồn  để tắt màn hình.

2. Bấm nút Nguồn  một lần nữa để kích hoạt chế độ khóa màn hình.

3. Vuốt xuống để kích hoạt camera.

Chia Màn hình

Tùy chọn chia màn hình cho phép bạn mở hai ứng dụng trên cùng một màn hình, giúp bạn làm việc đa 
nhiệm. Để chia màn hình, hãy:

1. Mở hai ứng dụng bất kỳ mà bạn muốn tiến hành chi màn hình.

2. Vuốt từ bên trái để mở ứng dụng thứ hai và giữ ngón tay bạn cho đến khi màn hình tách ra.

3. Nhả ngón tay bạn ra để thả ứng dụng thứ hai xuống.

GHI CHÚ: Windows 8.1 cho phép bạn chia màn hình theo chiều rộng thay đổi.

Sử dụng tai nghe

Bạn có thể sử dụng tai nghe để nghe nhạc và âm thanh, ghi âm, hoặc thực hiện cuộc gọi.

Sau khi kết nối điện thoại với cổng âm thanh, một cửa sổ pop-up sẽ hiển thị với các tùy chọn. Hãy chọn tùy 
chọn thích hợp và nhấp OK.

GHI CHÚ: Đây là các tùy chọn mặc định trên máy tính bảng, chỉ hiển thị khi bạn kết nối một thiết bị 
với cổng âm thanh. Tùy thuộc vào thiết bị của mình, bạn có thể chọn bất cứ tùy chọn nào trong số 
này.

CẢNH BÁO: Nghe nhạc lớn trong khoảng thời gian kéo dài có thể dẫn đến mất thính lực.

1. Kết nối tai nghe vào cổng âm thanh (3,5 mm) trên máy tính bảng. 
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2. Gắn tai nghe vào tai và điều chỉnh âm lượng đến mức phù hợp.

GHI CHÚ: Khi bạn kết nối tai nghe hay thiết bị âm thanh bên ngoài vào đầu nối âm thanh, loa tích 
hợp trên máy tính bảng của bạn sẽ tự động được tắt tiếng.

THẬN TRỌNG: Để tránh hư hỏng tai nghe khi ngắt kết nối nó khỏi máy tính bảng, hãy kéo ra bằng 
đầu nối chứ không phải cầm dây để kéo.

GHI CHÚ: Chúng tôi khuyến cáo bạn nên giảm mức âm lượng xuống trước khi cắm tai nghe, rồi sau 
đó điều chỉnh đến mức thích hợp. Tiếp xúc đột ngột với âm thanh lớn có thể gây hư hỏng thính giác.

Lắp thẻ Micro-SIM (Tùy chọn)
1. Nới lỏng con vít đang giữ nắp khe cắm thẻ.

2. Mở nắp khe cắm thẻ.

3. Lắp thẻ micro-SIM vào khe cắm tương ứng và đẩy thẻ vào cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí. 
4. Đóng nắp khe cắm thẻ. 

5. Vặn con vít để giữ chặt nắp khe cắm thẻ.

THẬN TRỌNG: Mở nắp khe cắm thẻ mà không nới lỏng con vít có thể làm hỏng nắp.

GHI CHÚ: Kiểu con vít này có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình máy tính bảng.

GHI CHÚ: Đảm bảo rằng thẻ được căn chỉnh đúng cách và được lắp vào hết mức.

GHI CHÚ: Hãy tắt thiết bị trước khi lắp thẻ micro-SIM.
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Lắp Thẻ MicroSD
1. Lắp thẻ vào khe cắm tương ứng và đẩy thẻ vào cho đến khi nó khớp vào đúng vị trí. 

GHI CHÚ: Đảm bảo rằng thẻ được căn chỉnh đúng cách và được lắp vào hết mức.

GHI CHÚ: Hãy tắt thiết bị trước khi lắp thẻ microSD.
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5
Quản lý các cài đặt máy tính bảng
 

Thiết đặt Wi-Fi

Bật/Tắt Wi-Fi

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Thay đổi Thiết đặt PC → Mạng → Chế độ máy bay.

3. Vuốt biểu tượng Wi-Fi sang phải hoặc trái để bật hoặc tắt Wi-Fi. 

Kết nối vào mạng

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Khả dụng  → Chọn một mạng khả dụng → Kết nối

.
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Cài đặt băng rộng di động

Bật/tắt băng rộng di động

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  →Thay đổi Thiết đặt PC → Mạng → Chế độ máy bay.

3. Vuốt biểu tượng Băng rộng di động sang trái hoặc phải để bật hoặc tắt băng rộng di động.

Kết nối với một mạng băng rộng di động

1. Đảm bảo đã lắp thẻ SIM đang hoạt động vào máy tính bảng. 

2. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.
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3. Chạm vào Thiết đặt  → Mạng → Kết nối  → Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn → Kết nối.

4. Sử dụng dữ liệu ước tính sẽ được hiển thị sau khi bật mạng băng rộng di động. 

GHI CHÚ: Bạn có thể chọn tùy chọn Tự động kết nối để tự động kết nối băng rộng di động.

GHI CHÚ: Máy tính bảng sẽ tự động ưu tiên mạng Wi-Fi so với mạng băng rộng di động khi cả hai 
mạng đều sử dụng được. Nếu máy tính bảng của bạn đang kết nối với băng rộng di động và đi vào 
vùng phủ sóng của bất cứ kết nối Wi-Fi nào đã lưu thì máy sẽ ngắt kết nối khỏi mạng di động và tự 
động kết nối với Wi-Fi.

Ngắt kết nối khỏi mạng băng rộng di động

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Mạng  → Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn → Ngắt kết nối.

GHI CHÚ: Sau khi máy tính bảng của bạn đã ngắt kết nối khỏi băng rộng di động, tùy chọn Tự động 
kết nối cũng sẽ bị vô hiệu.

Tùy chọn băng rộng di động

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  →Mạng  .

3. Chạm và giữ Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn hoặc nhấp phải nếu đang gắn đế.

• Chạm vào Hiện sử dụng dữ liệu ước tính/Ẩn sử dụng dữ liệu ước tính để hiển thị hoặc ẩn mức sử 
dụng dữ liệu của bạn.

• Chạm vào Cài làm kết nối được đo/Kết nối không được đo để cài một kết nối cụ thể làm kết nối có/
không đo lượng dữ liệu.

• Chạm vào Xem thuộc tính kết nối để xem các thuộc tính băng rộng di động đã kết nối.

GHI CHÚ: Nếu bật tùy chọn Cài làm kết nối được đo, Windows Update sẽ không tự động tải về các 
bản cập nhật trừ khi dó là bản cập nhật bảo mật có mức ưu tiên cao, cực kỳ quan trọng.
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Thông tin phần cứng Nhà cung cấp Dịch vụ
1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Thay đổi Thiết đặt PC → Mạng. 

3. Chạm vào Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn để xem các thông tin phần cứng bao gồm thông tin thuê 
bao và số IMEI (Nhận dạng Thiết bị di động quốc tế).

Bật khóa mã PIN

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Mạng .

3. Chạm và giữ Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn hoặc nhấp phải nếu đang gắn đế.

4. Chạm vào Xem thuộc tính kết nối→Bảo mật→Sử dụng mã PIN.

5. Nhập vào Mã PIN của SIM.

GHI CHÚ: Nhà cung cấp Dịch vụ của bạn dùng để chỉ các nhà cung cấp dịch vụ mạng hiện có tại địa 
điểm của bạn.

THẬN TRỌNG: Nếu nhập sai mã PIN sẽ không thiết lập được kết nối băng rộng di động. Nếu bạn 
nhập mã ba lần không thành công, thẻ SIM của bạn sẽ bị khóa. Để mở khóa thẻ SIM, hãy liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ của bạn để lấy mã PUK (Mã Mở khóa cá nhân) để mở khóa thẻ SIM đó.

GHI CHÚ: Trước khi liên hệ với nhà mạng, hãy chuẩn bị sẵn số IMEI của bạn.

Làm mới / Phục hồi / Thiết lập lại máy tính bảng

Bạn có thể làm mới / phục hồi / khôi phục lại máy tính bảng của mình về cài đặt gốc ban đầu.

1. Vuốt từ mép phải của màn hình để truy cập vào thanh Charms.

2. Chạm vào Thiết đặt  → Thay đổi Thiết đặt PC → Cập nhật và khôi phục → Phục hồi.

• Làm mới máy tính mà không ảnh hưởng đến các tập tin của bạn

• Gỡ bỏ tất cả mọi thứ và cài đặt lại Windows

• Khởi động nâng cao

3. Chọn bất cứ tùy chọn khôi phục nào để hoàn tất tác vụ.

Làm mới máy tính mà không ảnh hưởng đến các tập tin của bạn

Tùy chọn này cho phép bạn làm mới máy tính bảng của mình mà không làm mất hình ảnh, nhạc, video và 
các tập tin cá nhân khác. Nếu bạn muốn thực hiện hành động này:

1. Nhấp vào Bắt đầu. Cửa sổ Làm mới PC của bạn sẽ mở ra.

2. Nhấp vào Tiếp.

3. Nhấp vào Làm mới.

Nhấp vào Hủy để hủy bỏ hành động này.
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Gỡ bỏ tất cả mọi thứ và cài đặt lại Windows

Tùy chọn này cho phép bạn phục hồi hoặc bắt đầu lại từ đầu hoàn toàn máy tính bảng của mình, và bạn có 
thể đặt lại về các thiết đặt mặc định / gốc. Nếu bạn muốn thực hiện hành động này:

1. Nhấp vào Bắt đầu. Cửa sổ Đặt lại PC của bạn sẽ mở ra.

2. Nhấp vào Tiếp.

Sau khi nhấp vào Tiếp, bây giờ bạn sẽ phải chọn một trong hai tùy chọn dưới đây để hoàn thành tác vụ:

• Chỉ loại bỏ các tệp của tôi — Nếu bạn chọn tùy chọn này, Windows sẽ loại bỏ tất cả các tập tin của bạn 
bao gồm hình ảnh, nhạc, video và các tập tin cá nhân khác.

• Dọn sạch toàn bộ ổ đĩa — Nếu bạn chọn tùy chọn này, Windows sẽ đặt lại máy tính bảng.

THẬN TRỌNG: Đặt lại máy tính bảng sẽ xóa tất cả các dữ liệu khỏi máy tính bảng của bạn, bao gồm 
cấu hình tài khoản, nhạc, hình ảnh, tập tin và các nội dung khác. Đảm bảo rằng bạn đã sao lưu tất 
cả các dữ liệu cần thiết trước khi tiến hành.

Nhấp vào Hủy để hủy bỏ hành động này.

Khởi động nâng cao

Tùy chọn này cho phép bạn khởi động từ một thiết bị hoặc đĩa compact (như DVD hoặc ổ đĩa USB) và thay 
đổi các thiết đặt firmware của máy tính bảng, thay đổi các cài đặt khởi động Windows, hoặc khôi phục lại 
Windows từ tập tin ảnh hệ thống. Nếu bạn muốn thực hiện hành động này, hãy nhấp vào Khởi động lại 
ngay.

GHI CHÚ: Các ứng dụng của bên thứ ba sẽ được gỡ bỏ.
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6
Đồng bộ hóa máy tính bảng
 

Sử dụng tài khoản Microsoft

Nếu máy tính của bạn đã cài đặt Microsoft Windows 8.1, bạn có thể đồng bộ hóa các thiết đặt người dùng 
của máy tính bảng với máy tính của mình bằng cách sử dụng một tài khoản Microsoft. Khi đăng nhập bằng 
tài khoản Microsoft của bạn trên máy tính bảng, bạn có thể tự động đồng bộ hóa các thiết đặt của mình, 
bao gồm cả lịch sử trình duyệt internet, các thiết đặt ứng dụng và các tập tin cá nhân v.v... với các máy tính 
PC Windows 8.1 và máy tính bảng Windows 8.1 khác.

GHI CHÚ: Bạn cần kết nối không dây cho cả máy tính và máy tính bảng của bạn.

1. Vào thanh Charms, sau đó nhấp vào Thiết đặt  → Thay đổi Thiết đặt PC →Tài khoản → Kết nối tài 
khoản Microsoft để chuyển đổi tài khoản cục bộ trên máy qua tài khoản Microsoft của bạn.

2. Một tùy chọn mới sẽ được thêm vào Thiết đặt PC được gọi là Đồng bộ thiết đặt của bạn.

3. Nhấp vào Thiết đặt  → Thay đổi thiết đặt PC → Thiết đặt PC khác → Đồng bộ thiết đặt của bạn để 
hiển thị tất cả các loại loại bật/tắt đồng bộ hóa dữ liệu và thiết đặt của bạn.

Sao chép nhạc, hình ảnh và video
1. Kết nối thẻ USB hoặc thẻ Micro-SD vào máy tính và sao chép các tập tin cần thiết.

2. Sau khi sao chép xong, hãy sử dụng trình hướng dẫn Tháo Phần cứng an toàn để tháo máy tính bảng 
của bạn khỏi máy tính.

3. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Skydrive của Win 8.1 để sao chép nhạc, hình ảnh và video.
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7
Chuẩn bị sử dụng Bút cảm ứng
1. Vặn thân bút ngược chiều kim đồng hồ.

2. Lắp một viên pin AAAA với đầu dương hướng về phía đầu bút.

GHI CHÚ: Thực hiện đúng các quy chế và quy định của địa phương và khu vực của bạn về thải 
bỏ chất thải pin.

3. Lắp lại thân bút thật chặt.

 

Sử dụng Bút cảm ứng tùy chọn với Máy tính bảng 

Bút cảm ứng được thiết kế dạng công thái học để làm việc với máy tính bảng của bạn trong khoảng thời 
gian dài. Người dùng có thể liên tục chuyển đổi giữa nhập liệu bằng bút và ngón tay mà không cần chuyển 
đổi chế độ thủ công. Bút cảm ứng hỗ trợ các tính năng như bỏ qua va chạm bàn tay, rê trỏ bên trên và cảm 
biến áp lực, mang lại độ chính xác hàng đầu trong ngành và khả năng sử dụng dễ dàng không cần phải cân 
chỉnh. Hai nút được dùng để thực hiện các cú nhấp chuột (nhấp trái và nhấp phải). Bạn có thể sử dụng đầu 
mũi của bút để vẽ hình, chọn văn bản, lật trang và viết hoặc ký tên vào tài liệu trên máy tính bảng.

Bạn cũng có thể bấm vào nút bên hông của bút cảm ứng để thực hiện các chức năng nhấp chuột trái và 
chuột phải trên máy tính bảng.
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8
Gắn máy tính bảng vào đế bàn phím 
1. Xoay đế bàn phím một góc 90 độ.

GHI CHÚ: Vị trí bản lề sẽ mở ra khi bạn gắn máy tính bảng vào đế bàn phím.

2. Gắn máy tính bảng vào đế bàn phím.

GHI CHÚ: Khi tiến hành kết nối, bạn cần phải tắt bàn phím ảo thủ công nếu nó đang hiển thị trên màn 
hình.

 

Gỡ máy tính bảng khỏi đế bàn phím
1. Đẩy và giữ nút trên đế Bàn phím di động.

2. Nhấc máy tính bảng ra khỏi đế Bàn phím di động.
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9
Làm sạch máy tính bảng

THẬN TRỌNG: Trước khi vệ sinh máy tính bảng, hãy ngắt kết nối mọi dây cáp. Làm sạch máy tính 
bảng bằng một miếng vải mềm được làm ẩm bằng nước. Không dùng chất tẩy rửa dạng lỏng hoặc 
phun xịt có thể chứa chất dễ cháy.

1. Tắt máy tính bảng của bạn. Để biết thêm thông tin về cách tắt máy tính bảng, hãy xem mục Tắt Máy 
tính bảng.

2. Ngắt kết nối bất cứ thiết bị nào gắn kèm, tai nghe, loa, bàn phím và đế cắm ra khỏi máy tính bảng và 
rút khỏi các ổ cắm điện.

3. Tháo bất cứ thẻ Micro-SD và Micro-SIM nào đã gắn. Để biết thêm thông tin về cách tháo thẻ Micro-
SD và thẻ Micro-SIM, hãy xem mục Tháo thẻ Micro-SD và Tháo thẻ Micro-SIM.

4. Thấm ướt một miếng vải mềm, không chứa xơ với nước hoặc chất làm sạch màn hình và lau bề mặt của 
máy tính bảng cho đến khi sạch sẽ. Không được để nước từ vải thấm xuống các cổng máy tính bảng và 
xung quanh nút Windows.

GHI CHÚ: Để tránh làm hỏng máy tính bảng hoặc màn hình, hãy làm theo các hướng dẫn đi kèm sản 
phẩm.

GHI CHÚ: Không làm sạch bàn phím bằng vải ẩm.
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10
Troubleshooting
 

Vấn đề về pin

Vấn đề Nguyên nhân có thể Giải pháp có thể

Pin không sạc được • Tháo bộ chuyển đổi nguồn 
AC của Dell khỏi ổ cắm 
tường và kiểm tra xem ổ 
cắm đó có hoạt động 
không.

• Kiểm tra tất cả các kết nối 
cáp và cắm phích lại vào ổ 
cắm tường, sau đó cắm lại 
vào máy tính bảng.

• Kiểm tra tất cả các đầu nối 
nhằm đảm bảo đấu nối 
đúng cách.

GHI CHÚ: Pin máy tính 
bảng cần khoảng 4 giờ để 
sạc đầy.

Nhiệt độ của máy tính bảng đang dưới 
0°C hoặc cao hơn 40°C.

Sạc pin ở nhiệt độ môi trường 
xung quanh từ 0°C đến 40°C.

Pin hoặc bộ chuyển đổi nguồn điện bị 
hư hỏng.

Liên hệ với một nhà bán lẻ 
được Dell uỷ quyền để thay thế 
pin hoặc bộ chuyển đổi nguồn 
điện đó.

Pin cạn kiệt nhanh chóng ngay 
cả khi máy tính bảng đang ở 
Chế độ chờ

Nếu máy tính bảng không nằm trong 
phạm vi của một mạng mà máy có thể 
kết nối, máy sẽ tiếp tục gửi tín hiệu để 
xác định vị trí trạm phát sóng và làm 
cạn kiệt pin.

• Tạm thời tắt máy tính 
bảng.

• Đưa máy tính bảng vào 
trong phạm vi của mạng 
mà máy có thể kết nối, 
hoặc tạm thời tắt kết nối 
không dây trên máy tính 
bảng của bạn.

• Sử dụng máy tính bảng ở 
chế độ máy bay.
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Sự cố hệ thống

Vấn đề Nguyên nhân có thể Giải pháp có thể

Máy tính bảng không bật Pin đã hoàn toàn cạn kiệt. 1. Sạc máy tính bảng trong ít 
nhất 4 giờ.

2. Nhấn và giữ nút Nguồn trong 
4 giây.

Máy tính bảng không tắt Nhấn và giữ nút Nguồn trong 11 
giây để tắt máy cưỡng bức.

Máy tính bảng bị khóa
1. Nhấn và giữ nút nguồn trong 

11 giây để tắt máy cưỡng 
bức.

2. Tháo nguồn cấp điện và rút / 
cắm lại pin.

Máy tính bảng không đáp ứng 
hoặc phản hồi bất thường

• Lỗi trình điều khiển

• Lỗi hệ điều hành

• Virus/Phần mềm độc hại

1. Tắt máy và khởi động lại máy 
tính bảng.

2. Làm mới máy tính bảng.

3. Liên hệ dịch vụ hỗ trợ của 
Dell. Truy cập vào dell.com/
support hoặc dell.com/
contactdell.

Phần mềm hoặc tính năng không 
hoạt động như mong đợi

Khởi động lại máy tính bảng của 
bạn. Cập nhật phần mềm có thể 
được tải về trong chế độ nền. Vuốt 
từ cạnh phải của màn hình để truy 
cập thanh Charms và chạm Thiết 
đặt→ Nguồn→ Khởi động lại để 
khởi động lại máy tính bảng.

Trạm đế không làm việc như 
mong đợi

Tháo / Gắn lại máy tính bảng lên 
đế. Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra, 
hãy tắt mở nguồn máy tính bảng 
trên đế.

Sự cố màn hình cảm ứng

Vấn đề Nguyên nhân có thể Giải pháp có thể

Màn hình cảm ứng phản ứng 
chậm hoặc không bình thường

Lớp bảo vệ ngăn cản máy tính 
bảng nhận biết cử chỉ nhập liệu 
của bạn.

• Tắt máy và khởi động lại máy 
tính bảng.

• Nhẹ nhàng lau màn hình bằng 
một miếng vải khô sạch.

• Tháo mọi tấm bảo vệ khỏi màn 
hình cảm ứng.
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• Nếu cài đặt lại hệ điều hành, 
hãy đảm bảo cài đặt tất cả các 
trình điều khiển.

Vấn đề về mạng

Vấn đề Nguyên nhân có thể Giải pháp có thể

Không có kết nối không dây 1. Kiểm tra xem sóng không đã 
bật chưa. Xem mục Thiết đặt 
Wi-Fi.

2. Thử đến gần hơn nữa điểm 
truy cập không dây.

3. Thử kết nối vào một điểm 
truy cập không dây khác đã 
biết.

4. Thiết lập lại bộ định tuyến 
không dây nếu sử dụng một 
mạng riêng; mở trình duyệt 
để xem trang đích nếu sử 
dụng mạng công cộng.

5. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ 
internet của bạn để được 
giúp đỡ.

Không có kết nối băng rộng di 
động

• Băng rộng di động đã được 
hạn chế.

• Không có tín hiệu từ nhà cung 
cấp dịch vụ.

1. Kiểm tra xem băng rộng di 
động đã bật chưa. Xem mục 
Cài đặt Băng rộng di động.

2. Đưa máy tính bảng đến nơi 
khác để tiếp nhận tín hiệu tốt 
hơn.

Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để 
thay đổi gói băng rộng của bạn.
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11
Thiết lập hệ thống
Cài đặt hệ thống cho phép bạn quản lý các phần cứng máy tính của bạn và xác định tùy chọn mức BIOS. 
Từ Cài đặt Hệ thống, bạn có thể:

• Thay đổi cài đặt NVRAM sau khi bạn thêm hoặc tháo phần cứng

• Xem cấu hình phần cứng hệ thống

• Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các thiết bị tích hợp

• Thiết lập hiệu suất và quản lý ngưỡng điện năng

• Quản lý bảo mật máy tính của bạn

Để truy cập vào các tùy chọn thiết lập hệ thống (BIOS):

1. Kết nối máy tính bảng với đế bàn phím hoặc kết nối bàn phím USB vào máy tính bảng của bạn.

2. Bấm nút Nguồn  để bật máy tính bảng của bạn hoặc khởi động lại máy, nếu bạn đã bật máy tính 
bảng của mình lên.

3. Bấm F2 sau khi logo Dell xuất hiện.

GHI CHÚ: Bạn có thể phải nhấn F2 liên tục cho đến khi Windows chuyển đến các tùy chọn thiết lập 
hệ thống.

Để truy cập vào các tùy chọn thiết lập (BIOS) mà không cần bàn phím gắn ngoài:

1. Bấm nút Nguồn  để bật máy tính bảng của bạn hoặc khởi động lại máy, nếu bạn đã bật máy tính 
bảng của mình lên.

2. Bấm và giữ nút Tăng âm lượng khi logo Dell xuất hiện trên màn hình.

3. Khi xuất hiện menu F12 Boot Selection (Lựa chọn khởi động), hãy bấm nút Tăng âm lượng để thay đổi 
lựa chọn khởi động theo tùy chọn BIOS Setup (Thiết lập BIOS).

GHI CHÚ: Nút Tăng âm lượng sẽ xoay vòng qua các tùy chọn menu (Boot Options, BIOS Setup, 
Diagnostics, v.v... Bạn có thể chọn tùy chọn mong muốn bằng cách nhấn nút Tăng âm lượng.)

4. Bấm nút Giảm âm lượng để chọn tùy chọn.

 

Tùy chọn System Setup (Thiết lập hệ thống – BIOS)
Bảng 2. System Information

Tùy chọn Chức năng

System Time Hiển thị giờ hệ thống.

System Date Hiển thị ngày hệ thống.

BIOS Version Hiển thị bản hiệu chỉnh BIOS.

EC Version Hiển thị Phiên bản EC.
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Tùy chọn Chức năng

Product Name Hiển thị tên sản phẩm 
máy tính bảng của bạn.

Service Tag Hiển thị thẻ bảo trì của máy tính bảng.

Asset Tag Hiển thị thẻ tài sản của máy tính bảng. Cho phép 
bạn tạo một thẻ tài sản hệ thống nếu chưa cài thẻ tài 
sản. Tùy chọn này không được cài theo mặc định.

CPU Type Hiển thị loại CPU của máy tính bảng.

CPU Speed Hiển thị tốc độ CPU của máy tính bảng.

CPU Cache Hiển thị bộ nhớ Cache 
của CPU được lắp đặt 
trong hệ thống.

Internal eMMC Hiển thị thẻ đa phương 
tiện được nhúng của máy 
tính bảng.

System Memory Hiển thị loại bộ nhớ được lắp đặt trên máy tính bảng.

Memory Speed Hiển thị tốc độ bộ nhớ.

Bảng 3. Advanced (Nâng cao)

Tùy chọn Chức năng

Intel(R)SpeedStep Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Virtualization Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

External USB Ports Tùy chọn này được bật theo mặc định.

XHCI Controller Tùy chọn này được bật theo mặc định.

Camera Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

Internal Bluetooth Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

Internal WLAN Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

Media Card Reader Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

Lid Switch Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

COMMs operating LED status Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.
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Tùy chọn Chức năng

GHI CHÚ: Cài đặt 
mặc định có thể 
thay đổi tùy thuộc 
vào cấu hình máy 
tính bảng. 

Bảng 4. Security (Bảo mật)

Tùy chọn Chức năng

Admin Password Mật khẩu quản trị là mật khẩu người dùng có thể cấu hình nhằm cấm 
sửa đổi hầu hết các trường thiết lập BIOS cho đến khi nhập vào đúng 
mật khẩu quản trị trong thông báo nhắc 'Unlock Setup' (Mở khóa 
Thiết lập) thông qua thiết lập BIOS. Nó cũng có thể được dùng thay 
cho mật khẩu hệ thống lúc khởi động. Cho phép bạn cài, thay đổi, 
hoặc xóa mật khẩu quản trị ((admin) (còn được gọi là mật khẩu thiết 
lập). Mật khẩu quản trị sẽ cho phép một số tính năng bảo mật. Ổ đĩa 
theo mặc định sẽ không được cài mật khẩu.

Để thêm mật khẩu mới:

• Nhập mật khẩu cũ

• Nhập mật khẩu mới

• Xác nhận mật khẩu mới

Nhấp vào OK sau khi nhập chi tiết mật khẩu.

System Password Mật khẩu hệ thống là một mật khẩu người dùng có thể cấu hình nhằm 
cấm khởi động cho đến khi đúng hệ thống, nếu có tồn tại mật khẩu 
quản trị hoặc mật khẩu chính đã được nhập vào. Mật khẩu này có thể 
được bật, tắt và được sửa đổi qua thiết lập hệ thống. Ổ đĩa theo mặc 
định sẽ không được cài mật khẩu. Để thêm mật khẩu mới:

• Nhập mật khẩu cũ

• Nhập mật khẩu mới

• Xác nhận mật khẩu mới

Nhấp vào OK sau khi nhập chi tiết mật khẩu.

Password Change Cho phép bạn xác định xem 
những thay đổi trong hệ thống và 
mật khẩu ổ đĩa cứng có được 
phép hay không khi thiết lập mật 
khẩu quản trị.
• Cho phép thay đổi mật khẩu 

không phải quản trị (Mặc định)
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Bảng 5. Boot (Khởi động)

Tùy chọn Chức năng

Network Stack Tùy chọn này được bật theo mặc định.

File Browser Add Boot Option Tùy chọn này được bật theo mặc định.

File Browser Del Boot Option Tùy chọn này được bật 
theo mặc định.

Secure Boot Tùy chọn này được tắt 
theo mặc định.

Boot Option Priorities • Tùy chọn Khởi động 
1: Trình Quản lý Khởi 
động Windows

• Tùy chọn Khởi động 
2: Trình Quản lý Khởi 
động Windows 
(HDD1–UEFI OS (Ổ 
đĩa cứng)

Bảng 6. Exit (Thoát)

Tùy chọn Chức năng

Save Changes and Reset Cho phép bạn lưu các thay đổi và đặt lại.

Discard Changes and Reset Cho phép bạn bỏ các thay đổi và đặt lại.

Restore Defaults Cho phép bạn khôi phục 
các giá trị mặc định.

Discard Change Cho phép bạn bỏ các 
thay đổi.

Save Changes Cho phép bạn lưu các 
thay đổi.

Cập nhật BIOS 
Chúng tôi khuyến cáo nên cập nhật BIOS (thiết lập hệ thống) của bạn, khi lắp đặt lại bo mạch hệ thống hoặc 
nếu có sẵn bản cập nhật. Đối với máy tính bảng, hãy đảm bảo rằng pin đã được sạc đầy và kết nối với một ổ 
cắm điện.

1. Khởi động lại máy tính bảng.

2. Truy cập vào dell.com/support.

3. Vào Service Tag (Thẻ Dịch Vụ) hoặc Express Service Code (Mã Dịch Vụ Nhanh) và nhấp Submit (Gửi).

GHI CHÚ: Để tìm Thẻ Dịch Vụ, nhấp Where is my Service Tag? (Thẻ dịch vụ của tôi đâu?)

GHI CHÚ: Nếu bạn không thể tìm thấy Thẻ Dịch Vụ của mình, nhấp Detect My Product (Tìm Sản 
Phẩm Của Tôi). Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

4. Nếu bạn không thể xác định vị trí hoặc tìm được Thẻ Bảo trì, bạn có thể chọn sản phẩm của mình từ 
danh sách các sản phẩm dưới mục General Support (Hỗ trợ chung).

5. Chọn Loại Sản Phẩm từ danh sách.
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6. Chọn model sản phẩm và trang Product Support (Hỗ trợ Sản phẩm) cho sản phẩm của bạn sẽ xuất 
hiện.

7. Nhấp vào Get Drivers (Tải về Trình điều khiển) và nhấp vào View All Drivers (Xem Tất cả Trình điều 
khiển).

Trang Trình điều khiển và Tải về sẽ mở ra.

8. Trên màn hình Trình điều khiển và Tải về, dưới danh sách thả xuống Operating System (Hệ Điều Hành), 
hãy chọn BIOS.

9. Xác định tập tin BIOS gần đây nhất và nhấp Tải Tập Tin.

Bạn cũng có thể phân tích những trình điều khiển nào cần bản cập nhật. Để làm điều này cho sản 
phẩm của mình, hãy nhấp Analyze System for Updates (Phân Tích Hệ Thống Cho Các Cập Nhật) và 
làm theo hướng dẫn trên màn hình.

10. Chọn phương pháp tải về bạn ưa thích trong Hãy chọn phương pháp tải về của bạn dưới cửa sổ ; nhấp 
Tải Tập Tin.

Cửa sổ Tải Tập Tin mở ra.

11. Nhấp Lưu để lưu tập tin vào máy tính bảng của bạn.

12. Nhấp Chạy để cài đặt các cài đặt BIOS cập nhật trên máy tính bảng của bạn.

Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
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12
Thông số kỹ thuật

GHI CHÚ: Các dịch vụ có thể thay đổi theo từng khu vực. Các đặc tả sau đây chỉ là những thông số 
được pháp luật yêu cầu để gửi đi cùng với máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin về cấu hình máy 
tính của bạn, hãy vào Trợ giúp và Hỗ trợ trong hệ điều hành Windows của bạn và chọn tùy chọn để 
xem thông tin về máy tính của bạn.

System Information

Chipset hệ thống Intel Bay Trail-T CR Z3735F

Băng thông bus DRAM 1CH, DDR3L-RS trên bo mạch

Flash EPROM 8 MB SPI

Bộ xử lý

Loại bộ xử lý Intel Bay Trail-T CR Z3735F

Tần số bus ngoài 1333 MHz (DDR3L-RS)

Bộ nhớ

Dung lượng bộ nhớ 2 GB

Loại bộ nhớ DDR3L-RS cho 2 GB

Tốc độ bộ nhớ 1333 MHz

Bộ nhớ tối thiểu 2 GB

Bộ nhớ tối đa 2 GB

Video

Loại video
Gen7 được nhúng vào Bay Trail-T CR SoC

Bus dữ liệu

Bộ điều khiển video Giải mã Gen7 Media hỗ trợ DX*11, OpenGL 3.0 (OGL 
3.0), OpenCL 1.1 (OCL 1.1), OpenGLES 2.0 (OGLES 2.0). 
Tăng tốc phần cứng hoàn toàn để giải mã 1080p60/P30 
(H.264, VP8, WMV9, VC1)

Giao tiếp

Bộ điều hợp mạng LTE, HSPA+, EGPRS, GPRS

Wireless (Không dây) WLAN 11a/b/g/n , Bluetooth 4.0

40



Cổng và đầu nối

Audio một lỗ cắm 3,5 mm

Video một đầu nối micro HDMI

USB một đầu nối USB 2.0

Micro USB một đầu nối micro USB

Đầu đọc thẻ nhớ một đầu đọc thẻ microSD

Cổng gắn đế một đầu nối đế 6 chân của Dell

Cổng gắn SIM (Mô-đun Nhận dạng Thuê bao) một khe cắm Micro SIM

Hiển thị

Loại
LED-LCD với giao diện MIPI, HD (1280x800) và Full-
HD (1920x1200)

Kích cỡ 10,1 inch đường chéo

Kích thước:

Chiều cao 227,72 mm (8,97 inch)

Rộng 147,8 mm (5,82 inch)

Sâu 2,45 mm (0,10 inch)

Vùng hoạt động (X/Y) 216,81 mm x 135,50 mm

Độ phân giải tối đa 1920 x 1200 pixel

Độ sáng tối đa 400 nit

Tốc độ làm mới 60 Hz

Góc nhìn tối thiểu:

Ngang 80/80

Dọc 80/80

Độ lớn điểm ảnh 0,11292 mm x 0,11292 mm

Camera (Mặt trước)

Loại Mô-đun Lite-On 1.2 MP 13P2SF130B với Cảm biến SOC 
Aptina 1040

Độ phân giải 1280 x 720 pixel

Camera (Mặt sau)

Loại Mô-đun LiteOn 5 MP 13P2BA520A với Cảm biến 
OV5693

Độ phân giải 3264 x 2448 pixel
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Bảo quản

Bảo quản eMMC 4.5.1 32/64 GB (HS200)

Pin

Loại Pin sạc Li-ion (32Whr)

Kích thước

Sâu 224,2 mm (8,83 inch)

Chiều cao 4,45 mm (0,18 inch)

Rộng 78,5 mm (3,09 inch)

Trọng lượng 170,00 g (0,38 pound)

Điện áp 3,7 VDC (danh định) và 4,35 VDC (tối đa)

Dải nhiệt độ

Hoạt động Sạc pin:

0°C đến 50°C; 32°F đến 122°F

Xả pin:

0°C đến 70 °C; 32°F đến 158 °F

Không hoạt động -20 °C đến 60 °C; 4 °F đến 140 °F

Pin dạng đồng xu Lithium ion 3 V CR1220

Điện áp: 3V

Dung lượng: 35mAh (23+/- 3 độ)

Trọng lượng: 0,8g

Nhiệt độ: -20 ~ +60 độ.

Bộ chuyển đổi nguồn AC

Loại

Điện áp đầu vào 100 VAC đến 240 VAC

Dòng đầu vào (tối đa) 0,3 A

Tần số đầu vào 50 Hz đến 60 Hz

Công suất đầu ra 10 W

Dòng đầu ra 5 Vdc / 2 A

Điện áp đầu ra định mức

Dải nhiệt độ:

Hoạt động 0 °C đến 40 °C (32 °F đến 104 °F)
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Bộ chuyển đổi nguồn AC

Không hoạt động -40 °C đến 70 °C (-40 °F đến 158 °F)

Đặc điểm vật lý

Chiều cao 9,9 mm (0,39 inch)

Rộng 262,6 mm (10,34 inch)

Sâu 175,8 mm (6,92 inch)

Trọng lượng (tối thiểu) 656,9 gram (1,45 pound)

Môi trường

Nhiệt độ:

Hoạt động 0°C đến 40°C

Bảo quản -40 °C đến 65 °C

Độ ẩm tương đối (tối đa):

Hoạt động Hoạt động từ 10% đến 90% (không ngưng tụ)

Bảo quản Bảo quản từ 5% đến 95% (không ngưng tụ)

Độ cao (tối đa):

Hoạt động -16 m đến m (–50 đến foot)

Không hoạt động –15,2 m đến 10.668 m (-50 ft đến 35.000 ft)

Mức độ chất gây ô nhiễm không khí G1 được định nghĩa bởi ISA-71.04–1985
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13
Liên hệ Dell

GHI CHÚ: Nếu bạn không có kết nối internet đang hoạt động, bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ 
trên hóa đơn mua hàng, phiếu gói hàng, hóa đơn, hoặc danh mục sản phẩm của Dell.

Dell cung cấp một số tùy chọn dịch vụ và hỗ trợ trực tuyến và qua điện thoại. Dịch vụ có sẵn khác nhau tùy 
theo quốc gia và sản phẩm, và một số dịch vụ có thể không có sẵn trong khu vực của bạn. Để liên hệ với 
Dell để bán hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hoặc các vấn đề dịch vụ khách hàng:

1. Truy cập vào dell.com/support.

2. Chọn thể loại hỗ trợ của bạn.

3. Xác nhận quốc gia và khu vực của bạn trong danh sách thả xuống Chọn một quốc gia và khu vực ở 
cuối trang.

4. Chọn đường dẫn hỗ trợ hoặc dịch vụ thích hợp dựa trên nhu cầu của bạn.
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