《Cách quay số nhắn tin thiên tai 171》(Ghi âm・phát lại)
Cách ghi âm

Cách phát lại

Quay số

「Hướng dẫn」
Đây là số trung tâm tin nhắn thiên tai.

Quay số

Quay số

Để ghi âm bạn nhấn phím 「１」
、để
phát lại nhấn phím「２」.

「Hướng dẫn」

「○○○ ○○○○

○○○○」

「Hướng dẫn」
Số điện thoại cố định (Từ
số ngoại vùng) và số điện
thoại của người muốn liên
lạc

Ghi âm lời nhắn.
Hãy nhấn phím「１」

「Hướng dẫn」
Phát lại lời nhắn

「Hướng dẫn」
Lời nhắn sẽ được lưu giữ. Sau
tiếng Pit thì hãy nói trong khoảng

Hãy nhấn phím「１」

Quay số

30’. Khi nói xong thì bấm phím

「Hướng dẫn」

「９」 để kết thúc.

Truyền tải nội dung lời nhắn mới

Ghi âm tin nhắn (khoảng 30’)

Nghe tin nhắn ghi âm

Quay số

Quay số
Xác nhận lại nội dung tin
nhắn

「Hướng dẫn」
Truyền tải lời nhắn kết
thúc. Để thêm vào thêm
nội dung lời nhắn thì
nhấn phím 「３」

「Hướng dẫn」
Tin nhắn đã được lưu trữ

Cúp máy
Hiệp hội giao lưu quốc tế Inuyama(Tiếng Việt)

※Quay số nhắn tin thiên tai 171 thì chỉ có hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, ngoài thời điểm xảy ra
thiên tai, thì cũng có những ngày bạn có thể luyện tập để trải nghiệm dùng số nhắn tin thiên tai 171. Nó rất
là hữu ích khi thiên tai xảy ra. Nhất định, trước khi thiên tai xảy ra, bạn hãy luyện tập trải nghiệm để nhắn
tin cho gia đình, người thân và bạn đồng nghiệp.

《Lịch trải nghiệm》
Ngày 1 và ngày 15 hàng tháng: 00:00 ~ 24:00
Ba ngày đầu năm mới (00: 00 ngày 01/01 ~ 24: 00 ngày 03/01)
Tuần lễ phòng chống thiên tai (9:00 ngày 30/08 ~ 17:00 ngày 05/09 )
Tuần lễ phòng chống thiên tai và tình nguyện viên (9:00 ngày 15/01 ~ 17:00 ngày 21/01)

《Điều kiện tham gia trải nghiệm》
Thời gian ghi âm lời nhắn: 30’
Thời hạn lưu trữ lời nhắn: tới khi kết thúc thời gian dùng thử
Số lượng tin nhắn lưu trữ: 20 tin
※Khi thiên tai xảy ra thì cũng có thể không dùng được chức năng trải nghiệm.

Hiệp hội giao lưu quốc tế Inuyama(Tiếng Việt)

