
Hướng dẫn nhanh T19 

 

Tin nhắn thoại : 

1. Nghe tin nhắn thoại: nhấn hoặc phím mềm Conn 

2. Làm theo thông báo để nghe được tin nhắn thoại 

Lich sử cuộc gọi : 

1. Nhấn phím mềm History khi điện thoại rãnh, bấm để trượt danh sách cuộc gọi. 

2. Chọn 1 số trong danh sách, có thể thao tác: 

 Nhấn phím mềm Send để thực hiện cuộc gọi tới số đó 

 Nhấn Delete để xóa số đó khỏi danh sách 

Nếu nhấn Option, cũng có thể thực hiện các thao tác : 

 Chọn Detail để xem thông tin chi tiết của số đó 

 Chọn Add to Contacts để thêm số đó vào danh bạ 

 Chọn Add to Blacklist để đưa số đó vào danh sách chặn 

 Chọn Delete All để xóa tất cả các cuộc gọi liên quan đến số này trong danh sách 

Danh bạ : 

Thêm liên lạc : 

1. Nhấn phím mềm Dir, chọn nhóm bạn muốn (Company, Family, Friends) 

2. Nhấn phím mềm Add để thêm liên lạc vào nhóm đã chọn 

3. Điền các thông tin về tên trong Name, về số liên lạc trong các trường Number (nhấn lên, xuống ) 

4. Nhấn Add để lưu lại thông tin 

Chỉnh sửa liên lạc : 

1. Nhấn phím mềm Dir, chọn nhóm bạn muốn (Company, Family, Friends) 

2. Nhấn lên xuống để chọn nhóm, nhấn Option -> Detail 

3. Tùy chỉnh lại thông tin liên lạc 

4. Nhấn phím mềm Save để lưu lại thay đổi 



Chú ý: bạn cũng có thể thêm liên lạc từ lịch sử cuộc gọi. 

Xóa liên lạc : 

1. Nhấn phím mềm Dir, chọn nhóm bạn muốn (Company, Family, Friends) 

2. Nhấn lên xuống để chọn nhóm, nhấn Option -> Delete 

3. Nhấn OK khi màn hình hiển thị thông báo “ Delete Selected item ? ” 

Âm lượng : 

Nhấn  trong khi đang thực hiện cuộc để tăng giảm âm lượng đàm thoại. 

Nhấn  khi điện thoại rãnh để tăng giảm âm lượng đổ chuông. 

Đổ chuông : 

1. Nhấn phím mềm Menu, sau đó chọn Settings -> Basic Settings -> Ring Tones 

2. Nhấn lên xuống để chọn nhạc chuông 

3. Nhấn Save để lưu lại lựa chọn 

Thực hiện cuộc gọi : 

 Sử dụng tay cầm (handset) : 

 Nhấc tay cầm lên 

 Quay số cần gọi, sau đó nhấn phím mềm Send 

 Sử dụng loa ngoài : 

 Với tay cầm đang gác, nhấn  

 Quay số cần gọi, sau đó nhấn phím mềm Send 

 Sử dụng tai nghe (headset) : 

 Khi tai nghe đã được cắm vào điện thoại, nhấn   để kích hoạt 

 Quay số cần gọi, sau đó nhấn phím mềm Send  

Trả lời cuộc gọi 

 Sử dụng tay cầm (handset) : 

 Nhấc tay cầm lên 

 Sử dụng loa ngoài : 

 Nhấn  

 Sử dụng tai nghe (headset) : 

 Nhấn    

Chú ý : bạn có thể từ chối cuộc gọi tới bằng cách nhấn phím mềm Reject  



Kết thúc cuộc gọi 

 Sử dụng tay cầm (handset) : 

 Gác tay cầm hoặc nhấn phím mềm Cancel 

 Sử dụng loa ngoài : 

 Nhấn  hoặc nhấn phím mềm Cancel 

 Sử dụng tai nghe (headset) : 

 Nhấn    hoặc nhấn phím mềm Cancel  

Quay số lại : 

 Nhấn  để xem các cuộc gọi đi gần đây, nhấn lên xuống để chọn cuộc gọi, bấm  hoặc 

phím mềm Send để gọi đến số đó. 

 Nhấn  2 lần (khi điện thoại rãnh) để quay số gần đây nhấn. 

Im lặng : 

 Nhấn  để im lặng microphone trong cuộc gọi 

 Nhấn  lần nữa để bật microphone trong cuộc gọi 

Giữ cuộc gọi 

 Nhấn phím mềm Hold khi đang đàm thoại để đưa giữ cuộc gọi đó trong trạng thái chờ. 

 Nhấn phím mềm Resume để khôi phục lại cuộc gọi 

 Nếu có nhiều cuộc gọi đang chờ, nhấn lên xuống để chọn cuộc gọi, nhấn Resume để khôi phục cuộc 

gọi đó. 

Chuyển cuộc gọi : 

Có 3 cách để chuyển cuộc gọi : 

Blind Transfer : 

1. Nhấn  hoặc phím mềm Tran trong khi đàm thoại. Cuộc gọi đưa vào trạng thái chờ. 

2. Nhấn số cần chuyển 

3. Nhấn  hoặc phím mềm Tran để hoàn thành 

Semi – Attended Transfer : 

1. Nhấn  hoặc phím mềm Tran trong khi đàm thoại. Cuộc gọi đưa vào trạng thái chờ. 

2. Nhấn số cần chuyển kết thúc nhấn  #. 

3. Nhấn  hoặc phím mềm Tran khi nghe có tín hiệu chuông bên kia. 

Attended Transfer : 

1. Nhấn  hoặc phím mềm Tran trong khi đàm thoại. Cuộc gọi đưa vào trạng thái chờ. 

2. Nhấn số cần chuyển kết thúc nhấn  #. 

3. Nhấn  hoặc phím mềm Tran khi bên kia trả lời 



Chuyển cuộc gọi tự động  

Bật tính năng chuyển cuộc gọi tự động : 

1. Nhấn phím mềm Menu, sau đó chọn Fetures -> Call Forward. 

2. Chọn chế độ chuyển cuộc gọi : 

 Always Forward : luôn luôn chuyển 

 Busy Forward : chuyển khi bận 

 No Answer Forward : chuyển khi không trả lời 

3. Nhập số điện thoại muốn chuyển. Trong chế độ No Answer Forward, nhấn phím qua lại để chọn số 

lần đổ chuông trước khi chuyển. 

4. Nhấn phím mềm Save để lưu lại thay đổi 

Đàm thoại nhóm  

1. Nhấn phím mềm NewCall trong khi đàm thoại, cuộc gọi đưa về trạng thái chờ. 

2. Nhấn số điện thoại mời tham gia vào nhóm đàm thoại, kết thúc nhấn phím mềm Send 

3. Nhấn phím mềm Conf khi bên thứ 3 đã trả lời. Bây giờ thì 3 bên đã có thể đàm thoại nhóm với nhau. 

4. Nhấn phím mềm Cancel nếu muốn rời khỏi cuộc đàm thoại 

Chú ý : bạn có thể chia đàm thoại thành 2 bên bằng cách nhấn phím mềm Split 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


