【Paraan ng Paggamit ng Disaster Emergency Message Dial (171)】
I-dial ang "171" at sumunod sa guidance upang mag rekord at makinig ng mensahe
Paraan ng pagtawag
1

Pag rekord ng Mensahe

Pagkinig ng Mensahe

①⑦①

I-dial 171

"Patnubay"
Ito ang Disaster Emergency Message Dial Center. Pindutin ang numero 1 para makinig ng mensahe,
numero 2 para mag iwan ng mensahe, numero 3 kung gamit ang PIN number para mag iwan ng mensahe ,
at numero 4 kung gamit ang PIN number para makinig ng mensahe .
2

Piliin kung
Magrekord o
Makikinig ng
Mensahe

Walang PIN number

Gamit ang PIN number

Walang PIN number

③

④

"Patnubay"
I-dial ang apat na digit ng
PIN number

①

②

ⓧⓧⓧⓧ
3

I-dial ang
numero ng
taong nasa
pook ng
kasakunaan

Gamit ang PIN number

"Patnubay"
I-dial ang apat na digit ng
PIN number

ⓧⓧⓧⓧ

"Patnubay" I-dial ang numero ng tahanan kung nasa pook ng kasakunaan. Kung nais kontakin ang numero
ng tao sa nasalantang lugar ilagay ang area code bago ang numero

⓪ⓧⓧ ⓧⓧⓧ ⓧⓧⓧⓧ
pag konekta sa Message Dial Center
"Patnubay" Magrekord/ Makinig ng mensahe sa numerong 0XXXXXXXXX(PIN no. XXXX). Pindutin ang numero 1
kapag gamit ang Push phone, mag antay kung gamit ang Dial phone. Kung nagkamali sa numero ibaba ang telepono at
magsimula muli

4

Pag rekord
ng
Mensahe/
Pagkinig sa
Mensahe

Dial phone

Push phone

Dial phone

(Pakinggan ang patnubay)

①

(Pakinggan ang patnubay)

"Patnubay " Mag-iwan ng
mensahe sa loob ng 30
sekundo pagkatapos ng
tunog na "Beep". Ibaba ang
telepono pagkatapos.

"Patnubay" Mag-iwan ng
mensahe sa loob ng 30
"Patnubay" Isasalaysay
sekundo pagkatapos ng tunog mula sa pinakabagong
na "Beep". Pindutin ang
mensahe
numero 9 pagkatapos.

Pag rekord ng Mensahe

Push phone

①
"Patnubay" Isasalaysay mula
sa pinakabagong mensahe.
Pindutin ang numero 8 upang
ulitin, pindutin ang numero 9
para sa susunod na mensahe.

Pagkinig ng Mensahe

Pagka-rekord ng mensahe

⑨
"Patnubay "Pakinggan
(Pakinggan ang patnubay) ang iniwang mensahe.
Pindutin ang numero 8
kung nais baguhin.

"Patnubay"Napakinggan
na lahat ng mensahe.Kung
nais mag iwan ng mensahe
pindutin ang numero 3

"Patnubay"
Napakinggan na lahat
ng mensahe. Ibaba
ang telepono.

(Pakinggan ang patnubay)

Pakinggan ang iniwang
mensahe
"Patnubay" Ibaba ang
telepono

"Patnubay "Naitaan na ang mensahe
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Wakas

Awtomatikong magwawakas

Huwag Kalimutan! " 171 " Emergency Disaster Message Dial

