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Ở phần Partition Scheme, bạn chọn mục MBR (Master Boot Record) Phần Target System thì hệ thống sẽ tự động chọn vào BIOS or UEFI. Bước 4: Sao chép và dán đường dẫn tải file ISO của Microsoft vào trình duyệt, ngay tab đang giả lập Mobile > Sau đó nhấn Enter để truy cập trang web này. Đặt tên cho USB Boot của bạn Khuyến nghị
chọn NTFS cho mục File System. Card đồ họa: Microsoft DirectX 9 với trình điều khiển WDDM. Chọn tick vào I accept the license terms → Next Bước 6: Chọn tùy chọn cài đặt Win 10 Thông báo mới sẽ hiển thị lên, bạn có thể chọn “Custom: Install Windows only (advanced)” để tiến hành cách cài Win 10 mới hoàn toàn. – Khởi chạy ứng dụng Rufus và
tiến hành thiết lập như hình minh họa dưới đây: Nhấp chọn vào tên USB của bạn. Vì thế, hãy nhớ kỹ và lưu lại nhé. Chọn các câu hỏi bí mật và trả lời dùng để khôi phục máy tính – Sau đó, nhấn Yes nếu bạn muốn đồng bộ các tùy chọn cài đặt trong quá trình sử dụng Windows trước đó qua tài khoản Microsoft. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là ổ đĩa này sẽ bị
format lại (xóa toàn bộ dữ liệu). – Time and currency format (Thời gian): Khuyến nghị bạn giữ nguyên English United States. Bạn chọn Ngôn ngữ, Thời gian và Bàn phím Bước 4: Chọn Install để cài đặt Bạn nhấn chọn Install now để chuyển sang quá trình thiết lập cài đặt Windows 10. Chọn phiên bản cần cài đặt – Tiếp theo, chọn dòng ISO file > Next.
Chọn IOS file → Next – Cuối cùng, bạn chọn nơi lưu bộ cài Win 10 này rồi nhấn Next và đợi phần mềm chạy hết 100% là hoàn thành công đoạn tải bộ cài Windows 10. Bước 2: Tải phần mềm Rufus tạo USB Boot Để hệ thống máy tính có thể đọc được bộ cài Windows 10 trong USB thì chiếc USB của bạn phải được nạp Boot (bộ khởi động). Lúc này, giao
diện Windows mới sẽ hiện lên và yêu cầu bạn thiết lập lại các cấu hình cơ bản: – Ngôn ngữ: Khuyến nghị dùng United States > Nhấp chọn Yes để tiếp tục. Thời gian cài đặt Win 10 nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào tốc độ đọc ghi USB Boot và cấu hình máy tính, laptop của người dùng. Một số ưu điểm có thể kể đến như: Dễ dàng thực hiện hay di
chuyển cài đặt cho nhiều thiết bị máy tính PC, laptop khác nhau. Nhấp chọn Accept để đồng ý các tùy chọn mặc định và kết thúc Sau khi hoàn tất đầy đủ các bước, giao diện Windows 10 quen thuộc sẽ hiện ra để bạn sử dụng. Bước 2: Vào tab Boot để chọn chế độ load hệ điều hành từ USB – Sau khi đã vào được giao diện BIOS, bạn sử dụng các phím
mũi tên trên bàn phím để điều hướng đến tab Boot > Removable Devices (hoặc USB Storage Device hoặc External Drive tùy dòng máy) > Nhấn Enter. Cực kỳ tiện lợi bởi USB có tính tương thích với hầu hết các dòng PC, laptop. Ít gặp lỗi trong quá trình cài đặt. Bạn chọn Keyboard: US → Yes – Bạn có thể nhấn Skip để bỏ qua nếu không muốn thiết lập
bàn phím thứ 2. USB có dung lượng từ 8GB trở lên, đã được format (định dạng) và có hỗ trợ UEFI. . – Nếu bạn không có, nhấp chọn “I don’t have a product key” để bỏ qua. Thế nhưng, nếu máy tính của bạn không có tính năng tự động này thì khi đang khởi động lại máy và Windows chưa hiện lên thì bạn nhấn phím chức năng để truy cập Boot Options
Setup. Bước 8: Sau khi tải file ISO Windows 10, bạn có thể tạo USB Boot hoặc Boot tập tin này vào ổ cứng để tiến hành cài đặt Windows 10, chi tiết hơn bạn có thể tham khảo hướng dẫn sau: Bạn cũng lưu ý thêm, đây chỉ là file cài đặt, và trong quá trình cài đặt Windows 10 sẽ yêu cầu bạn nhập mã kích hoạt bản quyền. Đặc biệt, trong trường hợp
laptop của bạn không có ổ đĩa quang thì dùng cách cài Win 10 bằng USB Boot là lựa chọn lý tưởng nhất. Nhấp chọn Yes nếu bạn muốn đồng bộ với tài khoản Microsoft – Nhấp chọn Accept để đồng ý các tùy chọn mặc định và hoàn tất cách cài Win 10 bằng USB boot. Bạn có thể vào Google tìm kiếm với cú pháp “Phím tắt BOOT + tên hãng laptop”. Lưu
ý: Tùy các dòng máy mà bạn sử dụng thì sẽ có phím tắt vào boot khác nhau. Nếu chưa có mã có thể tham khảo mua tại Điện máy XANH nhé: Như vậy, Điện máy XANH đã hướng dẫn bạn cách tải Windows 10, file ISO Windows 10 để cài đặt Windows 10 trên máy tính nhanh chóng, đơn giản nhất hiện nay. Bạn chọn Ngôn ngữ → Yes – Bàn phím: bạn nên
để nguyên US > Nhấp chọn Yes để tiếp tục. Bắt đầu cài đặt Win 10 Bước 3: Cài đặt ngôn ngữ, múi giờ và loại bàn phím Một giao diện mới hiện lên, bạn sẽ cần cài đặt các thông tin như ngôn ngữ, múi giờ và loại bàn phím. Chọn ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Sau đó, máy tính sẽ tự động thực hiện quá trình cài đặt Win 10 vào thiết bị. Ngoài ra, bạn cũng có
thể chọn Upgrade để nâng cấp hệ điều hành từ phiên bản Windows cũ hơn (Windows 7,8,10) lên phiên bản Win mới nhất mà vẫn muốn giữ nguyên các tập tin hay ứng dụng đã tải về trước đó. Nhấp vào SELECT để chọn file cài đặt Windows 10 (ISO) đã tải về trước đó. Quá trình này sẽ diễn ra khoảng 10-15 phút. Bạn chọn Skip – Ở mục thiết lập mục
đích sử dụng, bạn chọn Set up for personal use (Sử dụng cá nhân). – Language to install (Ngôn ngữ): Khuyến nghị bạn nên giữ nguyên English United States. Bước 3: Nhấn chọn vào biểu tượng Mobile (hình điện thoại) như hình hướng dẫn bên dưới. Nhập tên Nhập password – Bạn nên chọn các câu hỏi bí mật và trả lời. Bạn chọn vào Limited
experience – Nhập tên và mật khẩu đăng nhập của máy tính. Bước 6: Tiếp tục tại mục Choose one bạn chọn vào ngôn ngữ Windows 10, khuyến nghị là hãy chọn vào English International > Nhấn Confirm một lần nữa. Nếu xuất hiện chữ Ready thì bạn đã cài đặt USB Boot thành công Hướng dẫn cách cài Win 10 bằng USB Boot cho máy tính, laptop Khi
đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị cần thiết (bộ cài Win 10 và USB Boot), chúng ta hãy bắt đầu tiến hành cách cài Win 10 bằng USB Boot cho máy tính, laptop. Nếu chưa có thì nhấn vào Create account để tạo tài khoản hoặc chọn Offline Account để tạo tài khoản nội bộ (không phải tài khoản của Microsoft) > Next. Bạn nhấn chọn Install now để chuyển
sang quá trình thiết lập cài đặt Windows 10 Nếu bạn chưa có Key bạn chọn vào I don’t have a product key Bước 5: Lựa chọn phiên bản Windows 10 Một giao diện lựa chọn các phiên bản hệ điều hành Windows 10 hiện ra, bạn có thể chọn phiên bản nào tùy thích rồi nhấn Next. Bạn chọn phiên bản Win 10 → Next – Sau đó, thông báo về các điều khoản
sẽ hiện ra, bạn nhấp chọn I accept the license terms > Next. Thông thường bạn có thể mất tầm 20 – 60 phút cho một lần cài Win. Bước 1: Kết nối USB Boot với máy tính, laptop cần cài Win 10 – Trước tiên, bạn cắm USB Boot vào máy tính, laptop đang cần cài đặt Windows 10 và khởi động lại máy tính. Hiện nay, có một số dòng máy tính sẽ tự động
nhận USB Boot. Vì thế, bạn nên chọn đúng ổ đĩa cần cài để tránh nhầm ổ đĩa khác, gây mất dữ liệu. – Bạn truy cập vào trang chủ của Rufus là �để tải phiên bản mới nhất của Rufus về và cài đặt vào máy tính, laptop. Chọn vào “Custom: Install Windows only (advanced)” Bước 7: Chọn ổ đĩa để dùng làm cài đặt Windows Bạn chỉ cần nhấp chọn ổ đĩa bạn
muốn dùng để cài đặt Win 10. Chúng dùng để khôi phục lại mật khẩu đăng nhập phòng trường hợp bạn quên mật khẩu. microsoft.com/en-gb/software-download/windows10ISO Bước 5: Tại mục Select edition chọn vào Windows 10 > Sau đó nhấn Confirm để xác nhận tải Windows 10. Ở bước này, một giao diện yêu cầu nhập key sẽ hiện ra. Hoàn tất quá
trình cài đặt Windows 10 bằng USB Boot Hướng dẫn tải Windows 10, file ISO Windows 10 chính thức từ Microsoft Bước 1: Khởi động trình duyệt Google Chrome hoặc Cốc Cốc > Nhấn vào biểu tượng dấu cộng (+) trên trình duyệt để mở một tab mới. Mặc dù có khá nhiều cách để bạn có thể tự cài Win 10 tại nhà như dùng đĩa DVD, cài trực tiếp trên ổ
cứng,…nhưng cách cài Win 10 bằng USB Boot được đánh giá là cách tốt nhất và nhanh nhất. Lúc này file ISO Windows 10 từ Microsoft sẽ được tải về, tại tháng 11/2019 đang làm bài hướng dẫn thì file ISO Windows 10 có dung lượng khoảng 5 GB. Linh chính thức của Microsoft thì ở đây: �chú ý khi vào đây thì các bạn chọn theo phần khoanh tròn và
làm theo hướng dẫn để tải file iso vào nhé Cách cài Win 10 bằng USB boot có ưu điểm gì? – Nhấp chọn Next để tiếp tục cài đặt. Cách tạo một chiếc USB Boot Bước 1: Tải phần mềm Windows 10 ISO – Truy cập đường link �để tải công cụ tạo bộ cài đặt Windows 10 về máy. – Sau khi tải về, bạn tiến hành khởi chạy tập tin lên, nhấp chọn Accept để tiếp
tục. Bước 7: Chọn phiên bản Windows 10 32 bit hoặc Windows 10 64 bit. Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + i để kích hoạt giao diện mở rộng trên trình duyệt (Google Chrome hoặc Cốc Cốc), giao diện này sẽ có rất nhiều đoạn mã nằm bên tay phải. Bạn sẽ mất từ 30-60 phút để tải tập tin này về máy tính. – Keyboard or input method (Bàn phím):
Bạn nên giữ nguyên lựa chọn US. Nếu trong quá trình thực hiện có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng quên để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để được giải đáp nhé! Bạn chờ trong vài phút để tiếp tục Bước 8: Thiết lập lại các cấu hình cơ bản Sau khi hoàn tất cài đặt, máy tính của bạn sẽ tự khởi động lại một lần nữa. Bạn chọn Set up for personal use
– Nhập tên tài khoản Microsoft của bạn. Bạn nhấp chọn OK là được. – Khi thấy thanh Status hiện chữ READY thì bạn đã tạo xong USB Boot để áp dụng cách cài Win 10 cho máy tính/laptop. – Nếu bạn có sẵn Key bản quyền Windows 10 thì nhập trực tiếp vào. Cách cài Win 10 bằng USB Boot Yêu cầu về cấu hình để cài đặt Win 10 bằng USB Trước khi
thực hiện cách cài Win 10 bằng USB Boot, bạn cần đảm bảo một số yêu cầu về cấu hình như sau: Máy tính/laptop có bộ vi xử lý tốc độ tối thiểu 1 GHz, có hỗ trợ các tập lệnh và công nghệ như PAE, NX, SSE2. Dung lượng RAM của máy phải tối thiểu 1 GB (đối với phiên bản 32 bit) hoặc 2 GB (đối với phiên bản 64 bit) Bộ nhớ phải tối thiểu 16 GB (với
bản 32 bit) hoặc 20 GB (với bản 64 bit). Bạn đăng nhập tài khoản Microsoft hoặc tạo tài khoản – Chọn tính năng Limited experience để bỏ qua các tính năng tải, đồng bộ ứng dụng mặc định. Sau khi download bạn nhấn vào Accept – Tiếp theo, giao diện mới hiện ra và bạn chọn vào dòng Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for
another PC > Next Tiếp theo, bạn chọn Next – Lựa chọn chính xác phiên bản Windows 10 mà bạn muốn cài (32 bit hoặc 64 bit) > Next. – Tiếp theo, bạn chọn Save and Exit. Lúc này, máy tính sẽ tự khởi động lại và bạn có thể cài Win 10 bằng USB. Bạn thực hiện lần lượt các hướng dẫn từ 1 → 6 – Sau khi thiết lập xong các thông tin cần thiết theo yêu
cầu thì bạn nhấn START để bắt đầu quá trình tạo USB Boot. – Nếu giao diện hiển thị thông báo hỏi bạn có muốn format (xóa dữ liệu) USB hay không?
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