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1. Giao diện 310HD 

 

2. Các thao tác cơ bản 
Quay số  

� Bắt máy bằng cách nhấc ống nghe hoặc bấm SPEAKER để nghe loa ngoài, hoặc bấm HEADSET để dùng tai nghe rời 
(nếu có). 

� Để gọi lễ tân, bấm số 0. 
� Để gọi ra ngoài chỉ cần bấm số trực tiếp (không cần thêm số 0 hay 9 để chiếm line). 
� Khi đang nhập số điện thoại, dùng phím điều hướng ◄ để xóa số nhập sai. 
� Thông thường, điện thoại sẽ kết nối khi bấm đủ số. Trong một số trường hợp điện thoại sẽ chờ nhập thêm số 

khoảng 5 giây. Nếu chắc chắn đã nhập đủ, bạn bấm # để quay số lập tức. 
Quay số nhanh 

� Quay lại số vừa gọi bằng cách nhấn REDIAL, bấm ▲ / ▼ để chọn số rồi bấm REDIAL để bắt đầu gọi. 
� Bấm phím tắt M1 đến M10 tương ứng với số tắt đã lưu trên điện thoại, điện thoại sẽ tự động quay số. 
� Mặc định cuộc gọi sử dụng loa ngoài, bạn có thể dùng ống nghe hoặc tai nghe rời để tiếp tục cuộc gọi. 
Trả lời  

� Khi nghe tín hiệu chuông, đèn báo hiệu nhấp nháy. 
� Nhấc ống nghe hoặc bấm SPEAKER, HEADSET. 
Kết thúc cuộc gọi 

� Kết thúc cuộc gọi bằng cách gác ống nghe, bấm SPEAKER hoặc HEADSET tùy vào cuộc gọi hiện thời. 
Menu 

� Bấm MENU để vào trình đơn của điện thoại. Khi đang ở trong trình đơn điện thoại, bấm MENU để thoát. 
� Dùng các phím mũi tên ▲ / ▼ / ◄ / ► để điều khiển và tìm chức các năng. 
� Nút ► đôi khi có thể dùng thay thể nút ENTER. 
� Nút ◄ dùng để quay lại menu trước. Dùng để xóa khi nhập liệu, quay số. 
Chỉnh âm lượng 

� Trong khi đang đàm thoại, điều chỉnh âm lượng bằng phím VOLUME ↕ 
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3. Chỉnh âm lượng chuông và kiểu chuông 
Dùng để điều chỉnh âm lượng chuông và kiểu chuông. 
� Bấm phím VOLUME ↕ để chọn âm lượng vừa ý. 
Chỉnh kiểu chuông: 
� Bấm MENU � Settings � Ringtone 
� Tìm và nghe thử bằng phím ▲ / ▼ � ENTER để chọn 
� Sau khi chỉnh xong, bấm ENTER � ◄ / ► chọn Yes, bấm ENTER để lưu. 

4. Xem nhanh Missed Call 
Khi có cuộc gọi đến mà ta không kịp bắt máy, trên điện thoại sẽ hiện lên số các cuộc gọi nhỡ.  
� Bấm ENTER để mở danh sách cuộc gọi nhỡ mới. 
� Bấm ▲ / ▼ để xem. 
� Bấm MENU để thoát. 

5. Giữ cuộc gọi - Call hold 
Dùng để giữ cuộc gọi tạm thời đầu dây bên kia chỉ được nghe nhạc chờ. Sau khi giữ cuộc gọi ta có thể bắt lại cuộc gọi, 
chuyển máy, gọi tiếp một cuộc gọi khác, đàm thoại hội nghị 3 bên. 
� Khi đang đàm thoại, 
� Bấm HOLD, cuộc gọi hiện tại sẽ được chuyển sang trạng thái chờ. 
� Bấm HOLD lần nữa để đàm thoại tiếp. 

6. Chuyển cuộc gọi - Call transfer 
Dùng để chuyển một cuộc gọi hiện thời sang một điện thoại khác.  
� Khi đang đàm thoại 
� Bấm TRANSFER hoặc HOLD 
� Đầu dây bên kia sẽ được nghe nhạc chờ 
� Quay số điện thoại cần chuyển đến 
� Bấm TRANSFER để chuyển ngay; hoặc nói chuyện với máy 3 rồi bấm TRANSFER 
� Nếu chuyển cuộc gọi không thành công, cuộc gọi từ máy 1 sẽ tự động kết nối lại. 

7. Đàm thoại hội nghị 3 bên - Call conference 
Dùng nói chuyện hội nghị 3 bên một cách nhanh chóng nhất. 
� Khi đang đàm thoại 
� Bấm HOLD để giữ cuộc gọi với máy 1, và sau đó gọi máy 2 
� Khi cuộc gọi với máy 2 đã thiết lập, bấm CONFERENCE 
� Bắt đầu đàm thoại hội nghị 3 bên 

� Nếu bạn kết thúc cuộc gọi thì cả máy 1 và 2 cũng sẽ bị ngắt 
� Nếu máy 1 hoặc máy 2 kết thúc cuộc gọi, bạn vẫn có thể nói chuyện với máy còn lại. 

8. Chuyển hướng cuộc gọi - Call forward 
Dùng để tự động chuyển hướng các cuộc gọi đến sang một máy khác với điều kiện cho trước. 
� Bấm FORWARD. 
� Chọn điều kiện chuyển tiếp (Type ���� Busy - khi bận, No reply - khi không trả lời, Always - luôn chuyển). 
� Chọn số được chuyển đến (Destination). 
� Chọn Start, bấm ENTER để bắt đầu. 
� Trên màn hình sẽ hiển thị “Forward” và số được chuyển đến. 
� Khi không muốn chuyển hướng nữa, bấm FORWARD để kết thúc. 

9. Cuộc gọi chờ - Call waiting 
Để không bỏ lỡ cuộc gọi đến ngay cả khi đang đàm thoại, bạn có thể kích hoạt tính năng chờ cuộc gọi. 
Kích hoạt:  

� Bấm MENU ���� Settings ���� Call Waiting. 
� Bấm ▲ / ▼ chọn Enabled. 
� Bấm ENTER � ◄ / ► chọn Yes, bấm ENTER để lưu. 
Sử dụng: 

� Đang đàm thoại với máy 1, nếu có cuộc gọi từ máy 2 đến, điện thoại sẽ phát âm báo hiệu, đồng thời, màn hình LCD 
sẽ hiển thị số mới gọi đến, đèn báo chuông sẽ nhấp nháy. Bấm phím HOLD để trả lời, đồng thời chuyển cuộc gọi 
hiện tại sang trạng thái chờ. 

� Nói chuyện với máy 2, máy 1 sẽ được nghe nhạc chờ. 
� Để chuyển đổi giữa 2 cuộc gọi (với máy 1 và máy 2), bấm nút HOLD. 
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10. Từ chối cuộc gọi - Do Not Disturb 
Để tạm thời ngưng nhận các cuộc điện thoại gọi đến 
� Bấm DND. 
� Trên màn hình hiển thị “Do Not Disturb”, điện thoại sẽ từ chối tất cả cuộc gọi đến. 
� Để kết thúc chế độ từ chối cuộc gọi, bấm DND lần nữa. 

11. Danh bạ điện thoại 
Trên máy điện thoại có sẵn 1 danh bạ để bạn sử dụng khi cần. Bạn có thể tạo mới, xem, tìm kiếm, gọi… 
� Bấm DIRECTORY để truy cập vào danh bạ điện thoại. 
� Dùng phím mũi tên để truy cập vào các chức năng:  

� View – Xem danh bạ 
� Search – Tìm kiếm 
� New – Tạo số liên lạc mới. 

12. Thiết lập phím quay số tắt 
Trên điện thoại có 10 phím nhớ. Bạn có thể lưu những số hay gọi để liên lạc dễ dàng, nhanh chóng. 
� Bấm MENU � Speed Dial. 
� Chọn vị trí lưu từ 1 đến 10 (tương ứng với phím M1 đến M10) � ENTER. 
� Nhập số điện thoại tương ứng (có khả năng nhập chữ như trên điện thoại di động). 
� Bấm ENTER để lưu. 
� Nếu vị trí phím nhớ chưa có số, bạn có thể bấm phím Mx tương ứng để nhập nhanh. 

13. Quản lý lịch sử cuộc gọi 
Ngoài khả năng xem nhanh missed call ở trên, điện thoại còn có khả năng lưu lịch sử cuộc gọi với các cuộc gọi nhỡ, đã 
nhận, đã gọi 
� Bấm MENU � Call Log � Missed Calls � các cuộc gọi nhỡ 
� Bấm MENU � Call Log � Received Calls � các cuộc gọi đã nhận 
� Bấm MENU � Call Log � Dialled Numbers � các số đã gọi. 

14. Một số lưu ý khi sử dụng 
Cấp nguồn cho điện thoại 

Điện thoại được thiết kế để hoạt động liên tục 24/24, do đó, không cần tắt nguồn nếu thấy không cần thiết. 
Nếu điện thoại sử dụng chung mạng với máy tính bên cạnh, khi điện thoại bị tắt nguồn thì máy tính cũng có thể không 
kết nối mạng được. 
Khởi động điện thoại 

Quá trình khởi động điện thoại mất tối đa 1 phút (hoặc 2 phút đối với một số switch có sử dụng VLAN). Nếu quá thời 
gian mà thấy điện thoại chưa khởi động xong, xin vui lòng thông báo cho bộ phận kỹ thuật hỗ trợ. 


