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1. CÁCH S� D�NG: 
- �	i v�i 1 máy l� mu	n g�i ra ngoài: �n s	 “9” + S	 
i�n tho�i c�n g�i 

 Ví d�: �� g�i s	: 090 223 8989 ta ph i !n: 9090 223 8989 
- G�i n�i b�: �n tr"c ti#p s	 máy l� c�n g�i 

Ví d�: �� g�i s	 106 ta !n “106” 
- R��c máy(Khi m�t máy l� nào 
ó 
$ chuông Ví d� máy 101 mà t�i 
ó không có ng��i nh!c máy): Ta nh!c 

m�t máy n�i b� nào 
ó % g�n mình và !n s	 “40” thì ta có th� 
àm tho�i mà không c�n ph i ra nh!c máy 
101. 

- Chuy�n cu�c g�i: Khi có cu�c g�i t& bên ngoài vào và 
$ chuông t�i máy l' tân và mu	n g(p ng��i t�i 
máy l� 106 ta th"c hi�n các thao tác sau: 
B�n 
ang 
àm tho�i máy 101 ta !n phím “FLASH”+ 106 

- S� d�ng mã �� g�i ra ngoài ta thao tác nh� sau: Nh!c máy !n**+mã+9+ S	 
i�n tho�i c�n g�i 
Ví d�: ta s) d�ng mã 1234 
� g�i s	 090 223 8989 ta ph i !n các phím nh� sau 
 **1234 - 9 - 090 223 8989 

- Chi	m m�t ��
ng trung k	 b�t k� g�i ra ngoài: Nh!c máy + 8+S	 ch� v� trí c$ng trung k#. 
-  Ch	 �� chuy�n cu�c g�i: Có nhi*u ch# 
� chuy�n cu�c g�i cho m�t máy l� nào 
ó nh� chuy�n th+ng 
#n 

m�t s	 máy l� khác, chuy�n 
#n m�t s	 máy l� khác khi máy chuy�n b,n, chuy�n khi máy l� 
ó không có 
ng��i nh!c máy ta th"c hi�n nh� sau: 
Chuy�n thng:Nh!c máy l� 
ó lên và !n #71+ S	 máy l� c�n chuy�n 
#n + 1# 

Chuy�n khi máy b�n:Nh!c máy l� 
ó lên và !n #71+ S	 máy l� c�n chuy�n 
#n + 2# 

Chuy�n khi không có tr� l
i:Nh!c máy l� 
ó lên và !n #71+ S	 máy l� c�n chuy�n 
#n+3# 

Hu� các tính n�ng chuy�n cu�c g�i ta th"c hi�n chung m�t thao tác !n #70# 
- S� d�ng mã khoá t�m th
i cho máy l�: 

Kích ho�t: nh!c máy !n #722+Mã (4 s	)# 
Hu�: Nh�c máy �n # 723+Mã (4 s	)# 

- �i�n tho�i h�i ngh�:Khi t�o cu�c h�i tho�i th- 1. Ng��i s) d�ng , !n FLASH+#4+S	 máy l� (ho(c 9+S	 

i�n tho�i) + FLASH +5...(Có th� lên t�i 3 máy l�). 

- Chuy�n ch	 �� ngày và �êm: 
Ban ngày: Nh!c máy !n #781# 
Ban �êm: Nh!c máy !n #782# 

- Ghi âm l
i chào cho t�ng �ài: �	i v�i t$ng 
ài MICROCOM có 3 ch# 
� ghi âm dành cho các tr��ng h�p 
khác nhau là: Ch# 
� t" 
�ng tr  l�i ban 
�u khi có cu�c g�i t& bên ngoài vào; ch# 
� t" 
�ng tr  l�i khi 
ng��i g�i t& bên ngoài vào và b!m m�t s	 máy l� nào 
ó mà máy 
ó b,n thì s. nghe 
��c 
o�n tr  l�i này; 
ch# 
� t" 
�ng tr  l�i khi máy l� 
ó không có ng��i nh!c máy. (Ch� thao tác 
��c trên máy 101) 

Nghi âm l
i chào ban ��u: Nh!c máy và !n #7851# và 
�c l�i ghi âm: (
o�n này có th� ghi âm 
dài nh!t là 15 giây) 
Ví d�: C m n quý khách 
ã g�i t�i công ty A. Xin vui lòng !n s	 máy l� ho(c !n s	 “0” 
� 
��c 
tr� giúp. 
Nghe l�i �o�n v�a ghi âm: Nh!c máy !n #7861# 
Nghi âm l
i chào khi máy l� b�n: Nh!c máy và !n #7852# và 
�c l�i ghi âm: (
o�n này có th� ghi 
âm dài nh!t là 10 giây) 
Ví d�: S	 máy này 
ang b,n xin b!m s	 máy khác ho(c g�i l�i sau. 
Nghe l�i �o�n v�a ghi âm: Nh!c máy !n #7862# 
Nghi âm l
i chào khi máy l� không nh�c máy: Nh!c máy và !n #7853# và 
�c l�i ghi âm: (
o�n 
này có th� ghi âm dài nh!t là 5 giây) 
Ví d�: Không có ng��i nh!c máy xin g�i lai sau. 
Nghe l�i �o�n v�a ghi âm: Nh!c máy !n #7863# 


