
Thao tác cơ bản

Thực hiện/Trả lời cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi
LtR, khi có một âm báo quay số, 
hãy quay số.
Hoặc
Nhấc ống nghe, quay số, LtR.

Trả lời cuộc gọi Nhấc ống nghe, LtR.

Gác máy
LeR hoặc đặt ống nghe lên máy 
mẹ hay bộ sạc.

Để điều chỉnh âm lượng nghe LsR nhiều lần trong khi gọi.

Quay số tạm thời (đối với người 
dùng dịch vụ bàn/số quay)

Trong khi gọi, nhấn L*R để chuyển 
chế độ số quay sang số bấm.

Âm lượng chuông của ống nghe 1 LmR, LdR “PERSONAL SET” 
(CÀI ĐẶT CÁ NHÂN), LmR.

2 “HANDSET TONE” (ÂM BÁO 
TRÊN TAY CON), LmR.

3 “RING VOLUME” (ÂM 
LƯỢNG CHUÔNG), LmR.

4 LsR: Chọn âm lượng, LmR.

Mẹo vận hành
Điều hướng qua các trình đơn

1 LmR để mở trình đơn chính.
2 LsR:  các tùy chọn khả dụng.
3 LmR để chọn một tùy chọn.
4 Để trở lại cấp trình đơn trước đó, nhấn LpR.
5 Để thoát khỏi trình đơn và trở lại chế độ chờ, nhấn LeR.

Ngôn ngữ hiển thị (mặc định là “ENGLISH” (Tiếng Anh))

1 LmR, LdR “PERSONAL SET” (CÀI ĐẶT CÁ NHÂN), LmR.
2 LdR “LANGUAGE” (NGÔN NGỮ), LmR.
3 LsR: Chọn ngôn ngữ ưa dùng.
4 LmR để xác nhận hoặc LpR để trở lại trình đơn trước đó.

Ngày và giờ

1 LmR, LdR “CLOCK/ALARM” (ĐỒNG HỒ/BÁO THỨC), LmR.
2 “DATE & TIME” (NGÀY & GIỜ), LmR.
3 Dùng bàn phím để nhập ngày tháng, LmR.
4 Dùng bàn phím để nhập giờ, LmR.

Chế độ quay số (mặc định: “Tone”)

1 LmR, LdR “ADVANCED SET” (CÀI ĐẶT NÂNG CAO), LmR.
2 LdR “DIAL MODE” (CHẾ ĐỘ QUAY SỐ), LmR.
3 LsR: Chọn “TONE” (SỐ BẤM) hoặc “PULSE” (SỐ QUAY), LmR.

Lắp pin/Sạc pin

Sạc trong ít nhất 7 giờ.

Khi tay con cần sạc pin, màn hình sẽ hiển thị “LOW BATTERY” (PIN 
YẾU) và có một tiếng bíp cảnh báo mỗi 2 phút trong khi gọi điện. 

Lưu ý:
 ● CHỈ SỬ DỤNG pin sạc Ni-MH cỡ AAA (R03) ( A ). 
 ● KHÔNG sử dụng pin có chứa kiềm/magie/hợp chất niken-cadimi.
 ● Xác nhận đúng điện cực.

Model No. KX-TGB110CX
KX-TGB112CX

Hướng dẫn ngắn gọn
Kết nối

Máy mẹ 

Kết nối phích cắm bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.
Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.
Kết nối đường dây điện thoại vào máy mẹ và giắc điện thoại cho đến khi 
bạn nghe thấy tiếng cách.
Bắt buộc có bộ lọc DSL/ADSL (không được cung cấp) nếu bạn sử dụng 
dịch vụ DSL/ADSL.
Lưu ý:

 ● Chỉ sử dụng adapter AC Panasonic S003AIV0600040.
 ● Chỉ sử dụng dây bán kèm.

Sạc
Kết nối phích cắm bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.
Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.
Lưu ý:

 ● Chỉ sử dụng adapter AC Panasonic S003AIV0600040.
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Đăng ký tay con với máy mẹ

Tay con theo bộ và máy mẹ đều đã được đăng ký trước. Nếu vì lý do nào 
đó mà tay con không được đăng ký với máy mẹ, hãy đăng ký lại tay con.
Trên máy mẹ:
Nhấn và giữ LpR trong 5 giây. Máy mẹ sẽ vẫn ở chế độ đăng ký trong 90 
giây.
Trên tay con:
Nếu tay con chưa đăng ký với máy mẹ: LmR, nhập mã PIN có 4 chữ số 
(mặc định = 0000), LmR. 
Nếu tay con đã được đăng ký với máy mẹ: LmR,  LdR “ADVANCED 
SET” (CÀI ĐẶT NÂNG CAO),   LmR, LdR “REGISTER” (ĐĂNG KÝ).

LmR. Nhập mã PIN có 4 chữ số (mặc định = 0000), LmR. 

Dịch vụ tùy chọn (Hiển thị số gọi đến)

Nếu bạn đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến,

thông tin người gọi sẽ hiển thị khi bạn nhận cuộc 
gọi, hoặc khi xem cuộc gọi nhỡ.

Phiên bản 2 (CX Tiếng Việt)

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Câu hỏi Nguyên nhân/giải pháp

Tôi phải làm gì để thông tin người 
gọi hiển thị?

Bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị 
số gọi đến. Để biết chi tiết hãy liên 
hệ với nhà cung cấp dịch vụ/công 
ty điện thoại.

Tôi nên làm gì khi nghe có tiếng 
ồn, âm thanh bị đứt quãng?

Bạn đang sử dụng tay con hoặc 
máy mẹ ở một khu vực có ảnh 
hưởng lớn của điện. Đặt lại vị trí 
của máy mẹ và sử dụng tay con 
cách xa những nguồn ảnh hưởng.
Hãy di chuyển đến gần máy mẹ.
Nếu bạn sử dụng dịch vụ DSL/ADSL, 
chúng tôi khuyến cáo bạn hãy đấu 
nối thiết bị lọc tín hiệu DSL/ADSL 
giữa máy mẹ và ổ cắm dây điện 
thoại. Để biết chi tiết hãy liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ DSL/ADSL.

Bàn phím có vẻ không hoạt động Đảm bảo rằng không bật khóa bàn 
phím.

Tay con được đăng ký nhưng 
không có âm báo quay số

Chỉ sử dụng dây điện thoại bán 
kèm.
Đảm bảo rằng dây điện thoại được 
kết nối chính xác.

Điện thoại của tôi có hoạt động 
khi mất điện hay không

Thiết bị sẽ không làm việc khi bị 
mất điện. Phải thực hiện các biện 
pháp bố trí để tiếp cận các dịch vụ 
khẩn cấp.

Điện thoại của tôi không đổ 
chuông

Đảm bảo rằng chuông báo không 
bị tắt trên tay con.

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Câu hỏi Nguyên nhân/giải pháp

Tại sao biểu tượng  lại nhấp 
nháy?

Ống nghe để quá xa máy mẹ. Hãy 
di chuyển lại gần.
Adapter AC của máy mẹ không 
được kết nối chính xác. Hãy kết nối 
lại bộ chuyển đổi AC của máy mẹ.
Ống nghe chưa được đăng ký với 
máy mẹ.

Tôi nên làm gì nếu tay con không 
bật?

Hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt 
pin đúng.
Sạc đầy pin.
Lau chùi phần tiếp xúc của sạc và 
sạc lại pin.

Thời gian hoạt động của pin được 
bao lâu?

Khi bạn sử dụng pin Ni-MH đã được 
sạc đầy (loại pin được cung cấp);
Nếu dùng liên tục: thời gian tối đa 
là 10 tiếng.
Nếu không dùng (chế độ chờ): thời 
gian tối đa là 200 tiếng.
Hiệu suất hoạt động thực tế của 
pin phụ thuộc vào việc sử dụng và 
môi trường xung quanh.

Khi nào nên thay pin? Nếu pin đã sạc đầy cho đến khi 
&  xuất hiện, nhưng  xuất 
hiện sau vài cuộc gọi, hãy thay 
pin mới.

PIN là gì? PIN là số có 4 chữ số bạn cần 
nhập để thay đổi cài đặt cho máy 
mẹ. Mã PIN mặc định là “0000”.

Thao tác cơ bản

Danh bạ điện thoại

Thêm người liên hệ 1 LmR. “PHONEBOOK” (DANH 
BẠ).

2 LmR, LdR “ADD NEW” (THÊM 
MỚI).

3 LmR. “ENTER NAME” (NHẬP 
TÊN).

4 Nhập tên, LmR. “ENTER 
NUMBER” (NHẬP SỐ) xuất 
hiện.

5 Nhập số, LmR.

Thực hiện cuộc gọi 1 LpR. Biểu tượng  xuất hiện.
2 LsR: Chọn mục cần thiết. 

HOẶC 
Nhập chữ cái đầu tiên của tên để 
tìm kiếm theo thứ tự bảng chữ 
cái. Tên bắt đầu bằng chữ cái 
này hoặc sau chữ cái này trong 
bảng chữ cái sẽ được hiển thị. 

LsR: Chọn mục cần thiết.
3 LtR.

Nhập tên và gợi ý viết Sử dụng các chữ cái trên bàn phím 
để nhập tên, ví dụ như để lưu TOM:

L R một lần để nhập T.

L R ba lần để nhập O.

L R một lần để nhập M.

LpR để xóa ký tự hoặc chữ số 
cuối cùng.

LsR: Di chuyển giữa các ký tự/chữ số.

L R để chèn một khoảng trống.

L R hai lần để chèn dấu gạch 
ngang.


