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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

THIẾT BỊ ĐO-GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM HOBO U14-001 

 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

Thiết bị đo-ghi dòng U là phương tiện giám sát tin cậy sử dụng cho các công việc đòi 

hỏi độ chính xác cao, khả năng phân giải tốt, bộ nhớ lớn và kết nối USB nhanh chóng để 

truyền số liệu sang máy tính.  

Thiết bị HOBO U14 ghi lại và hiển thị các thông số nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường 

sản xuất, chế biến, kho tàng và những nơi cần thiết phải theo dõi và lưu trữ các dữ liệu nhiệt 

độ và độ ẩm. 

HOBO U14 có hai phiên bản : U14-001 với cảm biến bên trong và U14-002 với cảm 

biến bên ngoài.  

HOBO U14 sử dụng phần mềm HOBOware phiên bản 2.5 hoặc mới hơn (tải xuống tại 

www.onsetcomp.com/hoboware-free-download). 

1. ĐẶC ĐIỂM 

- Bộ nhớ 64k không xóa, lưu dữ liệu cả khi hết pin. 

- Hiển thị dung lượng bộ nhớ còn lại trên màn hình LCD. 

- Hiển thị dung lượng pin còn lại. 

- Thiết bị sử dụng 03 pin AAA có thể hoạt động một năm trong điều kiện chuẩn. 

- Có rơ-le công tắc để sử dụng cho thiết bị báo động xa hoặc thiết bị quay số tự động. 

- Kết nối USB trực tiếp với máy tính để cài đặt thiết bị và đọc dữ liệu bằng phần mềm 

HOBOware. 

- Khoảng thời gian gián cách khi đo/ghi dữ liệu có thể đặt từ 01 giây tới 18 giờ. 

- Có ứng dụng Hỗ trợ Dữ liệu Onset (trong phần mềm HOBOware). 

- Có thể sử dụng với thiết bị Onset U-Shuttle (U-DT-1). 

- Cảm biến trong (U14-001): cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tương đối (RH), độ phân giải 

12-bit. 

- Cảm biến ngoài (U14-002): cảm biến nhiệt độ 12-bit/RH 10-bit(S-THB-M00x) và cảm 

biến nhiệt độ, RH 12-bit (S-TMB-M00x). 

2. PHỤ KIỆN 

- Hộp bảo vệ khi lắp ngoài trời (CASE-4x). 

- Thiết bị báo động xa (ARA) 

- Thiết bị quay số tự động (AVD-45). 

3. YÊU CẦU VỊ TRÍ LẮP ĐẶT 

 HOBO U14 được thiết kế sử dụng trong môi trường không ngưng tụ nước, 
không bị ăn mòn. Giữ thiết bị khô ráo. Một số cảm biến bên ngoài có thể đặt trong môi 

http://www.onsetcomp.com/hoboware-free-download
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trường khắc nghiệt hơn (Xem thông số kỹ thuật cảm biến bên ngoài trong hướng dẫn 
sử dụng cảm biến). 

 

4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

4.1. Môi trường hoạt động 

 - Nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến + 50°C, (-4°F đến + 122°F), 0 đến 100% RH 
không ngưng tụ. 

 - Độ ẩm tương đối hoạt động từ 0 đến 95%, môi trường không ngưng tụ, không 
ăn mòn 

4.2. Tính năng thiết bị 

- Dung lượng: Nhiệt độ và RH: 21.500 phép đo; Chỉ nhiệt độ: 43.000 phép đo. 

- Khoảng thời gian lấy mẫu có thể lựa chọn trên phần mềm: 1 giây đến 18 giờ, 
thời gian ghi tối đa 01 năm. 

- Thời gian bắt đầu: ngày/giờ được cài đặt. 

- Chế độ ghi: Dừng khi đầy bộ nhớ. 

- Chế độ khởi động: ngay lập tức hoặc giữ chậm. 

- Bộ nhớ Bộ nhớ EEPROM không xóa giữ lại dữ liệu ngay cả khi hết pin. 

4.3. LCD 

- Kích thước 33 x 50,8 mm (1,3 x 2 inch). 

- Các thông số hiển thị: 

• Nhiệt độ và độ ẩm tương đối (đồng thời). 

• °C hoặc °F (có thể lựa chọn trong phần mềm). 

• Bộ nhớ còn lại và mức pin. 

• CẢNH BÁO nhấp nháy khi các thông số vượt quá giới hạn (cài đặt trong phần 
mềm), cảnh báo sẽ dừng nhấp nháy khi được tắt hoặc khi các thông số trở về phạm vi 
bình thường. 

4.4. Cảnh báo 

- Điểm cảnh báo: Điểm giới hạn cao và thấp cho cả nhiệt độ và độ ẩm tương đối 
với độ trễ cài đặt trong phần mềm.  

- Điều kiện cảnh báo sẽ duy trì lại khi cảnh báo được tắt hoặc khi điều kiện trở về 
phạm vi bình thường. 

- Rơle công tắc có thể lựa chọn thường đóng hoặc thường mở. 

- Loại công tắc: 48VDC, 1A max 

- Điện trở công tắc: nhỏ hơn 1 Ohm 

- Phạm vi:  0% pin. 

4.5. Thông tin chung 

- Phương pháp chuyển dữ liệu đến PC hoặc U-Shuttle: qua cáp USB 

- Tốc độ lấy dữ liệu khi bộ nhớ đầy (64K): dưới 30 giây 

- Sai số thời gian: ± 1 phút mỗi tháng ở + 20°C (+ 68°F) 

- Nguồn: 03 pin AAA Alkaline, có thể thay thế 

- Kích thước: 125 x 92 x 31 mm (4,9 x 3,6 x 1,2 inch) 

- Trọng lượng: 170 g (6,0 oz) với pin 

4.6. Bộ cảm biến nhiệt độ 12 bit bên trong 

- Phạm vi đo từ - 20°C đến + 50°C (- 4°F đến + 122°F) 

- Độ chính xác ± 0,21°C từ 0°C đến 50°C (± 0,38°F từ 32°đến 122°F); ± 0,13°C 
(0,24°F) điển hình (xem ô A) 
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- Độ phân giải 0,02°C @ 25°C (0,04°F @ 77°F) (xem Lô A) 

- Thời gian đáp ứng 15 phút (đến 90% trong luồng không khí 1 m/giây) 

- Độ chính xác nhiệt độ dao động: không đáng kể 

4.7. Bộ cảm biến độ ẩm tương đối 12-bit bên trong (người dùng có thể thay thế) 

- Dải đo: 0-100% RH, - 20 đến 50 ° C (- 4 đến 122°F) 

- Độ chính xác ± 2,5% từ 10% đến 90% RH điển hình đến tối đa ± 3,5% bao gồm 
độ trễ ở 25°C (77 ° F); phía dưới 10% và trên 90% ± 5% điển hình 

- Độ phân giải 0,05% RH 

- Thời gian đáp ứng 2 phút (đến 90% trong luồng không khí 1 m/giây) 

- Độ chính xác dao động: <1% mỗi năm điển hình 

4.8. Cảm biến bên ngoài 

Các thông số kỹ thuật cảm biến bên ngoài, xem hướng dẫn sử dụng của cảm biến 

4.9. Tuổi thọ pin 

 Pin sử dụng được một năm trong điều kiện chuẩn (khoảng thời gian ghi nhật ký ≥ 
1 phút, lấy dữ liệu hàng tuần và nhiệt độ trung bình lớn hơn 10°C hoặc + 50°F). 
Thường xuyên lấy dữ liệu hoặc nhiệt độ khắc nghiệt sẽ giảm tuổi thọ pin. Ở nhiệt độ 
dưới mức đóng băng (0°C hoặc + 32°F) pin thường phải thay thế sáu tháng một lần. 
Trong các điều kiện này, chỉ thị mức pin nên được kiểm tra thường xuyên.  

 

PHẦN 2: CẤU TẠO HOBO U14 

 

 

 

 

Màn hình LCD 

 

 

 

 

Cổng USB 

 

 

 

 

 

 

Cổng Senso ngoài 
(Chỉ có ở Model U14-
002) 
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Nắp ổ chứa pin 

 

 

 

Lỗ lắp vít cố định 

 

 

 

 

Senso bên trong có 
thể thay thế (chỉ có ở 

Model U14-002) 

 

 

 

 

Cọc nối dây của Rơ 
le (nối với bộ báo 
động xa và bộ tự 

động quay số) 

 

 

 

PHẦN 3. LẮP ĐẶT HOBO U14 

 

Làm theo các hướng dẫn sau để lắp đặt và khởi động HOBO U14: 

1. Lắp ba pin AAA: Tháo nắp pin ở mặt sau của thiết bị và lắp pin vào đúng 
hướng. 

2. Nếu bạn sử dụng cảnh báo xa và/hoặc quay số tự động, hãy kết nối các thiết bị 
này với HOBO U14 ngay bước này. Nếu không, hãy đóng nắp pin và chuyển sang 
bước 3.  

- HOBO U14 tương thích với thiết bị Báo động từ xa của Onset (ARA) và Thiết bị 
quay số tự động (AVD45) có tại Onset Computer hoặc một đại lý ủy quyền Onset. Xem 
hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để biết chi tiết đầy đủ. 

- Các loại dây kết nối có kí hiệu từ 22AWG đến 14AWG.  

- Để kết nối Báo động từ xa hoặc Quay số tự động với HOBO U14: 

a. Nới lỏng hai ốc vít trên cọc nối dây của rơle (Tháo nắp pin nếu cần thiết.) 

b. Luồn dây qua lỗ nhỏ tại đáy của thiết bị. 

c. Đặt dây điện qua các lỗ trong cọc nối rơle. 
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d. Siết chặt các ốc vít trên cọc nối. 

e. Đóng nắp ngăn chứa pin. 

f. Kết nối dây với Báo động từ xa hoặc Quay số tự động theo sơ đồ nối dây. 

 
    HOBO U14 nối với thiết bị cảnh báo xa ARA (trái) và thiết bị quay số tự động (phải) 

 
HOBO U14 nối đồng thời với thiết bị cảnh báo xa ARA và thiết bị quay số tự động 

 

Cả ba bản vẽ đều hiển thị thiết bị trong trạng thái thường đóng với cảnh báo 
không hoạt động. Công tắc rơle của HOBO U14 ban đầu được đặt tại nhà máy là 
thường đóng, nhưng bạn có thể thay đổi điều này trong HOBOware cho phù hợp với 
các thiết bị thường mở (xem Hướng dẫn sử dụng ARA). 

Nếu đầu ra cảnh báo được kết nối với một báo động từ xa được định cấu hình 
cho đầu vào thường đóng, để tránh cảnh báo sai khi thiết bị bị ngắt kết nối có thể tạo 
kết nối tạm thời giữa các dây dẫn tới báo động từ xa. Chú ý phải ngắt kết nối tạm thời 
này khi thiết bị được kết nối lại với các dây báo động từ xa. 

3. Đối với mẫu cảm biến bên ngoài (U14-002): Cắm cảm biến bên ngoài vào giắc 
RJ-12 ở mặt bên của HOBO U14. LƯU Ý: Các chỉ số cảm biến sẽ không được hiển thị 
cho đến khi thiết bị được khởi chạy (ngay lập tức hay bị giữ chậm) hoặc khi được kiểm 
tra bằng cách sử dụng HOBOware hoặc U-Shuttle. Các dữ liệu sẽ không được ghi lại 
cho đến khi bạn khởi động trình ghi nhật ký sau quy trình này. 

4. Lắp thiết bị: HOBO U14 được thiết kế cho môi trường không ngưng tụ nước, 
không bị ăn mòn. Thiết bị cần được lắp đặt ở vị trí khô ráo. Một số cảm biến bên ngoài 
có thể được đặt trong môi trường khắc nghiệt hơn (xem hướng dẫn sử dụng cảm biến 
để biết thông số kỹ thuật). 



6 

 

 a. Đánh dấu trên tường cho vị trí của hai vít gắn cách nhau 2,5 cm (1 inch) 
(theo chiều dọc). 

 b. Gắn vít vào tường, để lại khoảng cách giữa tường và đầu vít khoảng 0,5 cm 
(3/16 inch). 

 c. Gắn thiết bị, căn chỉnh bằng các vít, sau đó ấn vào và xuống để cố định lại. 

5. Nếu bạn có mẫu cảm biến bên ngoài (U14-002), tiến hành lắp cảm biến bên 
ngoài (xem hướng dẫn sử dụng cảm biến). 

Trong một số trường hợp (chẳng hạn như tủ lạnh, tủ đông, phòng sạch), để thuận 
tiện hơn có thể gắn cố định một cảm biến bên ngoài tại đó. Đảm bảo đặt cảm biến từ xa 
ở vị trí phù hợp cho mục đích đo và cho phép luồng không khí lưu thông (chú ý tới các 
lỗ thông hơi, cửa ra vào, vv). 

Nếu bạn gắn cố định cảm biến và sau đó phải ngắt kết nối nó khỏi thiết bị, hãy 
chọn chế độ giữ chậm khi bạn khởi chạy lại thiết bị để cho phép thời gian kết nối lại 
cảm biến trước thời gian khởi động thực tế. 

6. Theo dõi màn hình LCD 

Sau khi lắp pin, màn hình LCD sẽ hiển thị tất cả các chỉ số trong năm giây. Sau 
đó, màn hình LCD sẽ hiển thị thông tin nhiệt độ và % RH. Các giá trị trên màn hình LCD 
được làm mới sau mỗi 30 giây.  

Sau đây là tổng quan về các yếu tố của màn hình LCD. Để biết thêm chi tiết về 
từng yếu tố, hãy xem các chỉ số LCD. 

• Nhiệt độ đọc: hiển thị nhiệt độ hiện tại (Fahrenheit hoặc Celsius như đã được 
chọn trong HOBOware) trên LCD. Cảm biến bên trong có phạm vi đo nhiệt độ từ - 20°C 
đến + 50°C (- 4°F đến + 122°F). Ghi chú: Có thể có một chút các sai số giữa giá trị 
nhiệt độ được hiển thị và giá trị được ghi do giới hạn trong chuyển đổi hiển thị. Các các 
giá trị được thấy trong HOBOware và U-Shuttle là các giá trị được ghi lại thực tế và 
chính xác nhất. Hiển thị nhiệt độ trên màn hình LCD có thể là ± 0,3°C (± 0,6°F) khác với 
giá trị đã ghi. Giá trị Fahrenheit là 200°F và cao hơn được hiển thị dưới dạng ba chữ số 
không có số thập phân (ví dụ: 205°F); tuy nhiên, giá trị độ phân giải đầy đủ sẽ được ghi 
lại trong bộ nhớ thiết bị (ví dụ: 205.4). 

• Độ ẩm tương đối (RH): RH hiện tại được hiển thị trên màn hình LCD. Cảm biến 
bên trong có phạm vi đo lường RH từ 0% đến 100%. 

• Biểu tượng báo động: LCD sẽ hiển thị các cảnh báo như được định cấu hình 
trong HOBOware. Cụ thể, tín hiệu chỉ báo ALERT khi nhiệt độ hoặc độ ẩm vượt quá 
giới hạn đã đặt trước (ALERT DELAYED nếu bạn đã bật chế độ trễ). Cảnh báo được 
kích hoạt, hình tam giác có dấu chấm than xuất hiện ngay sau thời gian trễ (nếu được 
bật) cho biết rơle ở trạng thái báo động. 

• Mức pin: Mức pin còn lại được biểu thị bằng thanh năm đoạn. Số lượng phân 
khúc giảm khi pin mức giảm. Pin nên được thay thế khi biểu đồ thanh BATT LEVEL 
xuống đến một phân đoạn, biểu thị dung lượng pin 20% hoặc ít hơn. 

• Bộ nhớ còn lại. Bộ nhớ còn lại được biểu thị bằng thanh năm đoạn. Số lượng 
phân đoạn giảm theo bộ nhớ còn lại giảm. LƯU Ý: Nếu bộ nhớ đầy, thiết bị sẽ không 
còn ghi nhật ký nữa. Tuy nhiên màn hình vẫn tiếp tục hiển thị và theo dõi số liệu và sẽ 
kích hoạt cảnh báo nếu giá trị đọc nằm ngoài phạm vi được định trước. Bạn phải lấy dữ 
liệu khỏi thiết bị và khởi chạy lại nó bằng cách sử dụng HOBOware. 

 7. Bảo trì 

Thay thế pin: HOBO U14 yêu cầu ba pin AAA. Onset Computer Corporation 
khuyến nghị sử dụng pin alkaline mới. Pin nên được thay thế khi biểu đồ thanh BATT 
LEVEL giảm xuống một phân đoạn, cho biết dung lượng pin còn 20% hoặc ít hơn. Để 
đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hãy sử dụng HOBOware để đọc dữ liệu và ngừng ghi 
dữ liệu trước khi thay đổi pin. 
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Thay thế cảm biến RH trong (Chỉ có kiểu U14-001): Cảm biến độ ẩm tương đối 
bên trong thiết bị U14-001 có thể thay thế nếu nó bị hư hỏng cơ học, nước đọng hoặc 
hóa chất. Cảm biến thay thế (chỉ số HUM-RHPCB-3A) của Onset hoặc Đại lý được ủy 
quyền cho thiết bị U14-001 với số sê-ri trên 9847173. Lưu ý: thiết bị U14-001 có số sê-ri 
dưới 9847173 yêu cầu một cảm biến thay thế khác (chỉ số HUM-RHPCB-3). 

 

PHẦN 4. CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM HOBOware 

 

 HOBO U14 sử dụng phần mềm HOBOware phiên bản 2.5 hoăc mới hơn (tải 
xuống tại www.onsetcomp.com/hoboware-free-download). 

 Tải phần mềm về máy tính và cài đặt theo hướng dẫn 
 Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt phần mềm HOBOware trên máy tính, mở 
phần mềm HOBOware và làm theo hướng dẫn như sau: 

1. Kết nối dây cáp USB và máy tính 

- Gắn đầu cáp nhỏ vào HOBO U14-001. Gắn đầu cáp lớn USB vào máy tính.  
- Nếu thiết bị chưa bao giờ đã được kết nối với máy tính trước đó, có thể mất vài 

giây để phần cứng mới được phát hiện (chỉ dành cho Windows). 

 

 

 

2. Cài đặt HOBO 

2.1. Mở phần mềm HOBOware đã cài đặt trên máy tính 

http://www.onsetcomp.com/hoboware-free-download
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2.2. Chọn “Device” và sau đó chọn “Launch” để bắt đầu tiến hành cài đặt HOBO 

(hoặc click chuột phải vào nút  trên giao diện phần mềm) 

 

 

Sau khi chọn “Launch” giao diện phần mềm sẽ hiện ra như sau: 

Chọn hiển thị độ F trên thiết bị 

Chọn hiển thị độ C trên thiết bị 

Kiểm tra Seri trên thiết bị 
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Ghi chú:  

+ Name: Nhập tên dữ liệu vào ô. VD: Kho bảo quản 

+ Serial Number: Là số sê-ri để kiểm tra với nhà sản xuất. 

+ Battery Level: Mức pin của thiết bị 

+ Sensors 

 Configure Sensors to Log: Các kênh ghi dữ liệu (trong trường hợp dùng các 

sensor thay thế vào các thiết bị để đo các giá trị khác nhau thì cần chọn đúng. 

Riêng HOBO U14-001 thì chỉ cần chọn mục: 

1) Temperature 

2) Relative Humidity 

+ Logging Interval: Cài đặt thời gian giữa 2 lần ghi. 

+ Logging Duration: Tổng thời gian bộ nhớ có thể lưu được. 

+ Start Logging 

 Now: Bắt đầu ghi giá trị ngay khi cài đặt. 

 At interval: Bắt đầu ghi giá trị đúng bằng khoảng thời gian cài đặt giữa hai lần đo. 

 On Date/Time: Thời gian dự kiến bắt đầu ghi (bắt đầu ghi đúng ngày, giờ, phút, 

giây đã cài đặt). 

+ Alams…: Chức năng cảnh báo của thiết bị khi nhiệt độ, độ ẩm vượt ra ngoài giá trị đã 

đặt trước. 

Nhập tên dữ liệu 

VD: Kho bảo quản 

 

 

Cài đặt thời gian giữa 2 lần ghi 

giá trị 

 

 
Bắt đầu ghi giá trị ngay khi cài đặt 

 

 
Thời gian dự kiến bắt đầu ghi 
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 Sensor: Lựa chọn cảnh báo nhiệt độ (Temperature) hoặc độ ẩm (Relative Humidity). 

 Enable Alarms: Cho phép cảnh báo (High Alarm: mức cao; Low Alarm: mức thấp). 

 Number of out-of-range samples displayed before alarm raised: số lần quá mức trước 

khi cảnh báo. 

 Relay Contacts: Chế độ rơ-le cảnh báo (Normally open: thường mở; Normally closed: 

thường đóng). 

 Maintain Visual Alarm Until: Duy trì cảnh báo tới khi (Host has relaunched logger: người 

dùng cài đặt lại; Sensor reading within limits: sensor trở lại giới hạn cảnh báo). 

 Battery Alarm: cảnh báo pin yếu. 

+ Filters…: Chức năng lọc dữ liệu của thiết bị. 
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 Select channel to filter: Chọn dữ liệu cần lọc (Nhiệt độ (Temperature) hoặc độ 

ẩm (Relative Humidity)) 

 Show the Maximum Temperature in each 1 day: Thể hiện nhiệt độ lớn nhất trong 

khoảng thời gian một ngày. 

 Resultant Series Name: Tên dãy kết quả - Nhiệt độ lớn nhất. 

Sau khi đã hoàn tất các thao tác thì nhấn “Start” đối với chọn “Start 

Logging Now” và nhấn “Delayed Start” khi chọn “Start Logging  On Date/Time”. 

Gỡ kết nối với máy tính để đặt thiết bị HOBO U14-001 vào khu vực cần đo 

nhiệt độ, độ ẩm. 

3. Lấy dữ liệu HOBO U14-001 về máy tính 

- Nối cáp vào máy tính như hướng dẫn phần cài đặt.  

- Mở phần mềm HOBOware chọn “Devive” sau đó chọn “Readout” (hoặc click chuột 

phải vào nút  trên giao diện phần mềm) 

 

Khi chọn “Readout” giao diện phần mềm sẽ hiện ra như sau: 
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Chọn 

- Don’t Stop: Là có nghĩa khi lấy dữ liệu thiết bị vẫn tiếp tục ghi. 

- Stop: Là có nghĩa khi lấy dữ liệu thiết bị sẽ ngừng ghi. 

- Cancel: Là không tiếp tục lấy dữ liệu ra. 

 

Khi đã chọn theo cách chọn trên là “Don’t Stop” hay “Stop” tiếp tục phần 

mềm sẽ hiện ra phần lưu file sau: 

 

Gợi ý: Chọn khu vực lưu file (Ổ D, E, hoặc Desktop…) và đặt tên file theo ngày tháng 

năm để tiện cho việc ghi nhớ và lưu trữ dữ liệu.  

Sau khi chọn lưu file và đặt tên file phần mềm sẽ hiện ra bảng sau: 

Đặt tên file lưu sao cho dễ nhớ  
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Chọn các dữ liệu cần thiết: Series ( chọn 1, 2) 

- 1. Temp (nhiệt độ): Ở phần Units chọn là oC 

- 2. RH (độ ẩm): % 

- 3. Dewpt (nhiệt độ điểm sương): không cần thiết chọn 

- 4. Batt (pin): không cần thiết chọn 

-------> Chọn “Plot” để lấy dữ liệu và hiện bảng sau: 

 

 

4. Xuất dữ liệu ra file Excell 

Sau khi bảng dữ liệu đã hiện thị ta có thể xuất dữ liệu ra file Excell  

Dữ liệu hiện ở bảng thông số 

Dữ liệu hiện ở đồ 

thị 
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Để xuất file dữ liệu ta chọn biểu tượng  trên thanh công cụ của bảng dữ liệu để 

xuất ra file Excell. 

 Sau khi chọn biểu tưởng trên bảng dữ liệu sẽ hiện ra 

 

Sau đó chọn “Export” 

 

Chọn nơi để lưu file lại 

Gợi ý: Nên đổi file thành đuôi .xls và vào “Files of type” chọn “All Files” 

5. In dữ liệu 
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Trên thanh công cụ của bảng dữ liệu chọn biểu tượng   để in. 

Chú Ý:  

Khi bộ nhớ thết bị đã đầy, chỉ cần lưu lại dữ liệu và thao tác cài đặt lại thì máy sẽ 

tự xóa dữ liệu cũ để bắt đầu ghi dữ liệu mới. 

Khi triển khai lại thiết bị, khởi động lại nó với chế độ giữ chậm cho phép đủ thời 

gian lắp đặt lại thiết bị và kết nối lại thiết bị bên ngoài (nếu có)./. 

  

 


