
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG TRÊN MÁY TÍNH

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Google Chrome                  và truy cập vào website Edupia.vn

Bước 2: Bấm vào nút “Đăng ký tài khoản” góc trên bên phải và điền đầy đủ các thông tin cần thiết

Bước 3: Chọn mục “Vào học” ở đầu trang, sau đó bấm nút “Chọn khóa” để tham gia chương trình học phù hợp

Bước 1: Tìm và mở kho ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Sau khi mở kho ứng dụng, gõ “Edupia” vào ô tìm kiếm và ấn “Tải xuống” hoặc “Cài đặt” về máy.

Đối với các dòng máy Samsung, Oppo, Sony, Lenovo, Huaweii, Xiaomi, Asus,  HTC,
vui lòng ấn vào biểu tượng CH Play hoặc Google Play 

Đối với các dòng máy của Apple như iPhone, iPad,
vui lòng ấn vào biểu tượng App Store

Bước 2: Mở ứng dụng đã tải về, sau đó ấn vào ba gạch ngang        góc tay trái phía trên để mở menu.
Ấn vào mục “Đăng ký” và điền đầy đủ các thông tin cần thiết.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Nhận



Quay lại menu và chọn mục “Mã kích hoạt” rồi điền mã trên tờ thẻ cào được gửi về.

Bước 3: Cho bé vào học

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SỬ DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG LƯU Ý CÀI ĐẶT MÍC ĐỂ LÀM BÀI TẬP LUYỆN NÓI I-SPEAK

Bước 1: Kiểm tra máy tính có 1 cổng hay 2 cổng cắm mic và tai nghe riêng biệt để lựa chọn thiết bị phù hợp. 

Bước 2: Khi vào bài tập phát âm (bài tập 1) sẽ có thông báo hiện lên góc phải màn hình, phụ huynh vui 
lòng ấn vào “Cho phép” hoặc “Allow”.

Đối với máy tính để bàn Đối với máy tính xách tay (laptop)

- Nếu máy có 1 cổng cắm: Sử dụng loại tai nghe 1 chân cắm có kèm cả cổng míc và cổng tai nghe,
tương tự như tai nghe điện thoại
- Nếu máy có 2 cổng cắm: Sử dụng loại tai nghe có 2 dây míc (hồng) và dây tiếng (xanh lá), sau đó 
cắm dây vào cổng cùng màu


