Model No. KX-TGC410CX

KX-TGC412CX

Hướng dẫn sử dụng
Kết nối
Máy mẹ

1 Kết nối bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ bằng cách ấn chặt phích cắm.
2 Cố định dây bằng cách neo lại.
3 Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.
4 Kết nối đường dây điện thoại vào cốc sạc và giắc điện thoại cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.
5 Phải có thiết bị lọc tín hiệu DSL/ADSL (không kèm theo máy) nếu bạn sử dụng dịch vụ DSL/ADSL.
Lưu ý:
L Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi AC Panasonic PNLV226CE được cung cấp.
L Chỉ sử dụng dây điện thoại được cung cấp.
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Kết nối
Sạc
1 Kết nối phích cắm bộ chuyển đổi AC vào máy mẹ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng cách.
2 Kết nối bộ chuyển đổi AC vào ổ cắm điện.
Lưu ý:
L Chỉ sử dụng bộ chuyển đổi AC Panasonic PNLV233CE được cung cấp.
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Lắp pin/Sạc pin
Sạc trong khoảng 7 tiếng.
1

Lưu ý:

L CHỈ SỬ DỤNG kiểu pin sạc lại được Ni-MH AAA (R03) (1).
L KHÔNG sử dụng pin có chứa kiềm/magie/hợp chất niken-cadimi.
L Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt máy mẹ.
L Xác nhận “Charging” (Đang sạc) hiển thị (2).

(2)
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Mẹo điều khiển
Phím mềm

Bằng cách nhấn một phím mềm, bạn có thể chọn một
tính năng được hiển thị trực tiếp phía trên nó trên màn
hình.

Phím điều hướng
−− {^}, {V}, {<}, hoặc {>}: Cuốn xuống các danh sách

{^}

và mục khác nhau.

−− {^} hoặc {V} (v): Điều chỉnh âm lượng người nghe
hoặc người nói khi đang đàm thoại.

−− {y} (Danh sách cuộc gọi): Xem danh sách cuộc
gọi.

{<}

{>}
{V}

−− {k} (Danh bạ): Xem đầu mục của danh bạ.
−− {R} (Số đã gọi): Xem danh sách số đã gọi.

Ngày và giờ (Tay con)
1
2
3
4

{B}(1)1
Nhập ngày, tháng và năm hiện tại. s {OK}
Nhập giờ và phút hiện tại.
{OK} s {m}

Chế độ quay số (Tay con) (mặc định: “Tone” (Kiểu))
1
2

{B}(12)
{r}: Chọn cài đặt mong muốn. s {OK} s {m}

(3)

Thao tác cơ bản
Gọi/Nhận cuộc gọi (Tay con)
Thực hiện cuộc gọi

Quay số điện thoại. s {C}/{s}

Trả lời cuộc gọi

{C}/{s}

Gác máy

{m}

Điều chỉnh âm lượng người nghe
hoặc người nói

Nhấn {^} hoặc {V} nhiều lần trong khi nói chuyện.

Thực hiện cuộc gọi sử dụng danh
sách những số đã gọi

{R} s {r}: Chọn số điện thoại mong muốn. s {C}

Quay số tạm thời ở chế độ Tone
(dành cho người sử dụng dịch vụ
quay số/quay số xung)

Nhấn * trước khi quay số cần truy cập ở chế độ Tone.

Âm lượng chuông của tay con

Nhấn {^} hoặc {V} nhiều lần để chọn mức âm lượng mong muốn
khi đổ chuông.

Hoạt động dự phòng (Thực hiện cuộc gọi khi có sự cố điện)
Thực hiện cuộc gọi
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Gác máy

Nhấc tay con và quay số điện thoại.
Trong vòng 1 phút, đặt tay con trên máy mẹ.

• Đợi cho đến khi loa ngoài bật tự động và cuộc gọi được thực
hiện.

Giữ tay con trên máy mẹ và nói chuyện bằng loa ngoài.

{m}

Danh bạ (Tay con)
Thêm người liên hệ

1
2
3

{k} s {B}
{r}: “New Entry” (Mục nhập Mới) s {OK}
Nhập tên người liên hệ. s {OK}

• Bạn có thể thay đổi chế độ nhập ký tự bằng cách nhấn
{R/ECO}.

• Để nhập một tên, hãy xem bảng ký tự trong hướng dẫn sử

Thực hiện cuộc gọi

(4)

dụng.
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Nhập số điện thoại người liên hệ. s {OK}
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2
3

{k}

{OK} s {m}
{r}: Chọn người liên hệ mong muốn.
{C}

Những câu hỏi thường gặp
Câu hỏi

Nguyên nhân/giải pháp

Tại sao _ lại được hiển thị?

L Tay con để quá xa máy mẹ. Hãy di chuyển lại gần.
L Bộ chuyển đổi AC của máy mẹ không được kết nối đúng. Hãy kết
nối lại bộ chuyển đổi AC của máy mẹ.

L Tay con chưa được đăng ký với máy mẹ. Hãy đăng ký tay con
(Trang 6).
Tại sao tôi không thực hiện được
cuộc gọi?

L Có thể bạn chưa cài đặt đúng chế độ quay số. Hãy thay đổi cài

Tôi nên làm gì nếu tay con không
bật?

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

Thời gian hoạt động của pin được
bao lâu?

L Khi bạn sử dụng pin Ni-MH đã được sạc đầy (loại pin được cung

đặt (Trang 3).

cấp);
Nếu dùng liên tục: thời gian tối đa là 18 tiếng.
Nếu không dùng (chế độ chờ): thời gian tối đa là 200 tiếng.

L Hiệu suất hoạt động thực tế của pin phụ thuộc vào việc sử dụng
và môi trường xung quanh.
Khi nào nên thay pin?

L Nếu pin được sạc đầy đến khi & hiển thị, nhưng ) xuất hiện sau

PIN là gì?

L PIN là số có 4 chữ số bạn cần nhập để thay đổi cài đặt cho máy

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

L Bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến. Để biết chi tiết hãy

một vài cuộc gọi, hãy thay pin mới.
mẹ. PIN mặc định là “0000”.
liên hệ nhà cung cấp dịch vụ/công ty điện thoại.

L Thông báo “You must first subscribe to Caller ID.”

(Bạn phải đăng kí dịch vụ Hiển thị số gọi đến.) sẽ hiển thị cho đến
khi bạn nhận được thông tin người gọi sau khi đăng kí dịch vụ
Hiển thị số gọi đến với nhà cung cấp.

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

L Bạn đang sử dụng tay con hoặc máy mẹ ở một khu vực bị can
nhiễu nặng do điện. Bố trí lại vị trí của máy mẹ và đưa tay con ra
xa khỏi vùng can nhiễu.

L Hãy di chuyển đến gần máy mẹ.
L 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 nhà cung cấp dịch vụ
DSL/ADSL.

(5)

Đăng ký tay con với máy mẹ
Máy mẹ và tay con theo bộ đã được đăng ký trước. Nếu vì lý do nào đó tay con không được đăng ký với máy
mẹ, hãy đăng ký lại tay con.

1

Tay con:
{B}(13)

2

Máy mẹ:
Nhấn và giữ {x} trong vòng 5 giây.

3

Tay con:
{OK} s Chờ đến khi “Base PIN” (Mã PIN Máy mẹ) được hiển thị. s Nhập mã PIN máy mẹ
(mặc định: “0000”). s {OK}

Dịch vụ tùy chọn (Hiển thị số gọi đến)
Nếu bạn đăng kí dịch vụ hiển thị số gọi đến,

012345

(6)

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

