
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ QUAY SỐ VOIP. 

MODEL: LCR-1L/ 1719P 
(Sử dụng với dịch vụ VoIP 1719) 
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Minh họa  mặt máy Thiết bị Quay số VoiP. 

 
Việc đấu nối thiết bị này  rất đơn giản, bao gồm các bước sau: 

1. Cắm đầu  dây điện thoại  từ Bưu điện đến  vào ngõ cắm LINE 
2. Dùng dây nối điện thoại  đi kèm, một đầu gắn vào máy điện thoại, đầu còn lại gắn 

vào ngõ PHONE của thiết bị quay số VoIP. Ghi chú:Nếu đấu nhầm, thiết bị sẽ 
không thực hiện chức năng quay số. 

3. Cấp điện 220VAC vào thiết bị thông qua dây nối đi kèm. 
4. Mở công tắc AC nằm bên hông máy. Lúc này thiết bị sẽ thực hiện tự kiểm tra hệ 

thống. Đầu tiên đèn Đỏ (OPR) sáng, kế đến đèn Xanh (DIAL) sáng. Sau đó đèn 
xanh tắt và đèn đỏ  Sáng - Tắt trong thời gian 2 giây mỗi chu kỳ. 

5. Thiết  bị có thể hoạt động  liên tục 24/24. Ở trạng thái hoạt động bình thường, đèn 
đỏ Sáng  rồi  Tắt  trong  chu kỳ 2 giây. 

6. Thực hiện cuộc gọi:   
a. Quá trình thực hiện cuộc gọi hoàn toàn  như thói quen trước đây. Nghĩa là 

người gọi không cần phải quay số “1719”.  Thiết bị này sẽ hoàn toàn tự 
động nhận dạng xem cuộc gọi đang thực hiện có cần quay số VoIP 1719 
hay không. Nếu là cuộc gọi tiết kiệm (như liên tỉnh, quốc tế), thiết bị sẽ tự 
động giao tiếp với tổng đài VoIP1719, tự động nhập mã PIN tự động … 

b. Nếu cuộc gọi là liên tỉnh hay quốc tế, sau khi quay xong các số”05108...” 
hoặc “0018...” ta sẽ thấy đèn xanh của thiết bị sáng, cho biết là cuộc gọi 
đang được chuyển sang hướng dịch vụ VOIP. 

c. Nếu cuộc gọi là dịch vụ “1080” liên tỉnh, thiết bị sẽ  không thực hiện  
quay số “VOIP” , vì dịch vụ VOIP không hỗ trợ các cuộc gọi loại này. 

d. Chức năng bypassVoIP: Nếu thực hiện cuộc gọi Liên tỉnh hay Quốc tế 
nhiều lần mà vẫn nghe thông báo bận  ,  Quý khách có thể  chọn  chức 
năng bỏ qua dịch vụ VOPI tạm thời bằng cách nhấn phím “*” vào trước  
số điện thoại cần quay. Ví dụ:  “ * 0012345678 “, thiết bị sẽ tự động 
chuyển cuộc gọi  đi trực tiếp không thông qua dịch vụ VOIP. 

7. Trả lời cuộc gọi: Thực hiện hoàn toàn bình thường như trước đây. 



8. Cài đặt mã PIN: Model LCR-1L/P có khả năng lưu trữ mã số PIN của thẻ VoIP 
trả trước 1719. Cách thực thiện như sau: 

a. Nhấc máy điện thoại lên quay “*#” 
b. Nhập tiếp 12 chữ số PIN của thẻ cào 1719 
c. Kết thúc nhập mã PIN bằng phím #   
d. Nếu quá trình nhập số kéo dài hơn 5 giây giữa 2 lần ấn phím, thiết bị sẽ từ 

chối lưu trữ PIN. Mã PIN trước đó sẽ được tiếp tục sử dụng. 
e. Nếu nhập hơn 12 chữ số, thiết bị cũng từ chối lưu trữ PIN. 
f. Khi kết thúc nhập 12 chữ số mã PIN với phím #, đèn Xanh sẽ tắt, còn đèn 

đỏ sẽ chớp nhẹ, cho biết là mã PIN đã được lưu trữ thành công. 
g. Người sử dụng phải kiểm tra tính chính xác của mã số PIN, thiết bị không 

thể kiểm tra mã PIN hợp lệ hay không.  
h. Khi thực hiện cuộc gọi tiết kiệm, Quý khách nên kết thúc quay số bằng 

phím # , thiết bị sẽ nhanh chóng kết nối tới người được gọi.  
 
Thiết bị được sản xuất bởi CTY TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN – Đã được cấp 
giấy CN hợp chuẩn 12/2204. 
Mọi thắc mắc xin quý khách vui lòng liên hệ: 
 

CTY  TNHH TM ĐIỆN TỬ VINH HIỂN 
12 – Bài Cát 3 - Phường 13 – Tân Bình – Tp.HCM 

Tel: 08-8494174 Fax: 08-494877 email: vinhien@hcm.fpt.vn 
  www.vinhhien.net  www.v-ecom.net  


