
Inuyama International Association(Tagalog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《Ang paggamit ng Saigaiyou Dengon Dial 》 

(Disaster Message Dial; voice recording・play) 

I-dial ang  

Pindutin ang  

 

「○○○ ○○○○ ○○○○」 

Pindutin ang  

Mag-rekord ng mensahe 
(mas maigsi sa ３０ segundo) 

Pindutin ang  

Tiyakin ang nilalaman ng ini-

rekord na mensahe. 

Tapusin na ang 
tawag 

「Voice guidance」 

Ito po ang Disaster Message Dial Center. 
Pindutin ang 「１」、para sa mag-iiwan ng 
voice message. Pindutin naman ang 「２」 
para sa nais mapakinggan ang mensaheng 
natanggap. 

「Voice guidance」 
Pindutin ang numero ng 
telepono ng inyong bahay 
(kasama ang city code 
number) o kaya naman ay ang 
numero ng telepono ng taong 
nais ninyong tawagan. 

「Voice guidance」 

Iri-replay ang mensahe. 

Pindutin ang 「1」 

「Voice guidance」 

Itatago ang inyong mensahe. 
Mag-iwan ng mensahe nang mas 
maigsi sa 30 segundo pagkatapos 
ng tunog na 「Piii!」. Pindutin 
ang「９」pagkatapos ng inyong 
sasabihin. 

「Voice guidance」 

Itatago na ang inyong mensahe. 

Pindutin ang  

Pakikinggan ang mensahe 

Pindutin ang  

「Voice guidance」 

Uunahin sabihin sa inyo ang 
pinakabagong mensahe. 

「Voice guidance」 

Nasabi na lahat ang 

mensahe para sa inyo. 

Pindutin ang「３」kung 

gusto muli magdagdag 

ng panibagong 

mensahe.  

Ang “voice recording”  Ang “play” ng mensahe 

「Voice guidance」 

I-rekord na ang inyong 
mensahe. Pindutin ang 
「１」 
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※ Ang guidance ng Disaster Message Dial na 171 ay sa wikang Nihongo lamang. 

Subalit, maaaring maranasan ang paggamit nito kahit walang kalamidad na dumating. Mayroong araw 

para makapag-ensayo ng paggamit nito. Tiyak na ito ay magiging kapaki-pakinabang kung sakaling 

dumating na ang oras ng kalamidad. Inaanyayahan ang lahat, isama ang inyong pamilya, kamag-anak, 

kaibigan at mag-ensayo kung paano ito gagamitin. 

 

《Taiken Riyoubi (araw na masusubukan》 
・ Tuwing a-1 at a-15 ng buwan; 00:00~24:00  

・ 3 araw sa Bagong Taon (Enero 1, 12:00 A.M.~ Enero 3, 24:00)  

 ・ Disaster Prevention Week（Agosto 30, 9:00~ Setyembre 5, 17:00）  

・ Disaster Prevention at Volunteer Week (Enero 15, 9:00~ Enero 21, 17:00)  

 

《Kondisyon upang makasubok nito》    
 ・ Message registration time (oras ng paglalagay ng mensahe)：３０ segundo   

・ Message retention period (durasyon na mapapakinggan ang mensahe)：Hanggang sa matapos 

ang durasyon ng aktibidad na ito.  

 ・ Number of messages stored (bilang ng mensahe na maise-save)：２０ mensahe 

 ※ Kung may kalamidad na dumating sa mga araw na binanggit, makakansela ang aktibidad na ito.  

 

 


