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HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG ÑIEÄN THOAÏI HÖÕU TUYEÁN KHOÂNG MAØN HÌNH KX-TS520 
 

- Trong khi caøi ñaët caùc chöông trình, khoâng ñöôïc nhaác tay nghe leân  

- Điện thoại đơn giản không màn hình với các chức năng sau 

∗ Phím “Redial”: Quay lại số đã gọi gần nhất 

∗ Phím “Flash”: Chuyển cuộc gọi trong tổng đài nội bộ 

∗ Phím quay nhanh “M1”, “M2” và “M3” 

∗ Cổng Data port 

∗ Công tắc chuyển đổi chế độ quay số “Tone/Pulse” 

∗ Có thể treo tường 

- Nhieät ñoä an toaøn cho maùy: 50C – 400C. 

- Ñoä aåm cho pheùp: 20 % - 80 %. 

1. Löu soá ñieän thoaïi vaøo danh baï 

- Nhaán phím “Program” 

- Nhaán phím nhôù “ M1” hay “M2” hoaëc “M3” 

- Nhaán soá ñieän thoaïi caàn löu 

- Nhaán phím “Program” 

2. Quay soá ñieän thoaïi trong danh baï. 

- Nhaác tay nghe leân, nhaán caùc phím nhôù “M1”, “M2” hay “M3” maø baïn muoán goïi. 

- Maùy seõ töï ñoäng quay soá. 

3. Xoùa soá löu trong danh baï 

- Nhaán phím “program” 

- Sau ñoù nhaán phím nhôù löu soá caàn xoùa “M1”, “M2” hay “M3” 

- Nhaán phím “Pause” 

- Sau ñoù nhaán phím “program” 

 
Moïi vaán ñeà thaéc maéc lieân quan ñeán saûn phaåm, xin Quyù khaùch haøng vui loøng goïi  

 - Trung taâm baûo haønh : 08. 39955880 
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