
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng điện thoại ip 
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SỬ DỤNG TAI NGHE HOẶC LOA NGOÀI 
1) Bấm nút hình loa ngoài                  để tất 
bật chế độ loa ngoài. 
2) Bấm nút hình tai nghe trong 
trường hợp sử dụng tai nghe kết nối.  

GỌI ĐI 
1) Nhấc tổ hợp hoặc bấm nút tai nghe 
hoặc bấm hình nút loa ngoài hoặc bấm vào
 nút line để kích hoạt cuộc gọi

2) Bạn sẽ nghe được âm tone mời quay số 

điện thoại. 

3) Bạn có thể thay đổi sử dung loa ngoài, tai

 nghe,. bằng cách bám trực tiếp vào hình đó

4) Bấm số cần gọi. 

5) Bấm nút SEND  hình hoặc 

bạn bấm phím # trên bàn phím để gọi đi

QUAY LẠI SỐ VỪA GỌI 

1) Nhấc tổ hợp hoặc phím tương ứng. 

2) Bấm nút SEND hình hoặc nút

Redial để gọi lại 

TRẢ LỜI CUỘC GỌI ĐẾN

Trả lời nhiều cuộc gọi đến đồng thời
1) Trong khi đang đàm thoại bạn sẽ nghe 
được âm tone báo cuộc gọi đến.  

2) Đèn Line nháy đỏ.  

3) Trả lời cuộc gọi thứ 2 bám nút LINE 

4) Cuộc gọi thứ nhất sẽ được tự động đưa 
về trạng thái chờ (có nhạc).  
5) Chuyển đổi giữa 2 cuộc gọi bằng cách 
bấm nút LINE. 

KẾT THÚC CUÔC GỌI  
Bấm nút mềm “EndCall” trên màn hình hoặc 
gác máy. 

GIỮ MÁY- HOLD/RESUME 

1)  Bấm  nút  hình  sau:

2) Hủy cuộc gọi chờ bấm nút LINE. 

để chuyển.  

  

Hỏi trước khi chuyển: 

1) Bấm nút LINE và bấm số máy cần chuyển tới, 
cuộc gọi đang đàm thoại về trạng thái chờ.

2) Khi cuộc gọi được thiết lập, bấm nút  

rồi bấm nút LINE đang chờ cuộc gọi để chuyển. 

3) Sau khi cuộc gọi được kết nối màn hình sẽ chở 
về trạng thái bình thường. 

Hỏi trước khi chuyển máy: 

1) Vào giao diện web của điện thoại chuyển mục
 "Auto-Attended Transfer" sang "Yes"

2) Khi cuộc gọi được kết nối. 

3) Bám phim chuyển  để thực hiện chuyển 
và cuộc gọi đưa đưa về trạng thái chờ.  

4) Bấm số máy cần chuyển rồi bấm nút 

để gọi đi. 

5) Bấm nút Transfer để chuyển máy.  

ĐÀM THOẠI 3 BÊN: 

Trong khi bạn đang đàm thoại

1) Bấm nút hội nghị 3 bên . 

2) Bấm số điện thoại mời hội nghị 3 bên kết thúc 

bằng phím #.  

3) Khi cuộc thoại thiết lập bấm nút “ConfCall” 

để thiết lập cuộc gọi nghị 3 bên. 

Hủy đàm thoại 3 bên: 

1) Bấm nút “Cancel”  dưới mép màn 
hình chuyển cuộc gọi về chế độ đàm 
thoại 2 bên

Giữ cuộc hội nghị:  

1) Bấm nút sau để đưa cuộc 
gọi về chạng thái chờ, các máy nghe nhạc;

 

 Trả lời 1 cuộc gọi đến
1) Trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấc tổ 
hợp ống nói điện thoại hoặc nút tai nghe 
hoặc bấm loa ngoài hoặc bấm trực tiếp 
vào nút Line đang nháy sáng. 

2) Bấm nút “ReConf” để hủy chế độ dừng cuộc 
họp hoặc bấm nút LINE để nói chuyện riêng 
với từng người.  

Kết thúc hội nghị:  
Cúp máy điện thoại hoặc bấm nút “EndCall” 

để kết thúc đàm thoại hội nghị. 

SỬ DỤNG VOICEMAIL MESSAGE 

Đèn báo bên góc phải  điện thoại  sẽ báo 
sáng khi có tin nhắn đến. 

1) Bấm vào nút hình phong bì thư để kiểm 
tra tin nhắn. nghe tin nhắn theo lời hướng 
dẫn từ hệ thống đọc ra.  

2) Bấm vào nút LINE để nghe tin nhắn từ các 
tài khoản khác. 

CÂM MIC KHI NÓI CHUYỆN 

1) Bấm nút hình cái mic để tắt 

mic trên điện thoại

2) Biểu tường mic   trên màn hình sẽ bị 

gạch chéo 

ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG 

Bấm nút âm lượng.  

CHUYỂN MÁY 

Assuming that you are in a call and wish to  

transfer the call to another party. 

Chuyển thẳng: 

1) Bấm nút hình này. 

2) Bấm số bạn cần chuyển cuộc gọi rồi bấm  
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