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1  ما المقصود بالبريد الصوتي المرئي؟
البريد الصوتي المرئي هو بديل للبريد الصوتي. فأنت تستخدم الشاشة الموجودة على 
الهاتف للتعامل مع الرسائل بدًال من االستجابة للرسائل الصوتية. يمكنك عرض قائمة 
بالرسائل ثم تشغيل الرسائل. كما يمكنك إنشاء الرسائل والرد عليها وإعادة توجيهها و

حذفها.

تلقي المكالمات وإجراؤها  6
ال يفتح البريد الصوتي المرئي الخط إال عند بدء تشغيل التطبيق أو تشغيل إحدى الرسائل أو تسجيلها. راجع الجدول التالي 

لالطالع على معلومات حول كيفية تلقي المكالمات وإجرائها أثناء تشغيل البريد الصوتي المرئي.

الحدث                   الخط مفتوح، الزر مضاء                    الخط غير مفتوح، الزر غير مضاء    
عند سماع صوت صافرة، وعرض رقم تلقي المكالمات

المكالمة الواردة بالجزء السفلي للشاشة.

للرد على المكالمة، اضغط على زر الخط 
المضاء      . يصدر الهاتف صوت رنين. 
التقط سماعة الهاتف، أو اضغط على زر 

االختيار رد. إذا كنت تستمع إلى رسالة
صوتية، فسيتم إيقاف الرسالة مؤقًتا.

عند إنهاء المكالمة، يمكنك متابعة االستماع 
 إلى الرسائل.

عند إصدار الهاتف صوت رنين، يومض زر 
الخط بلون كهرماني      ، ويتم عرض رقم 

المكالمة الواردة بالجزء السفلي للشاشة كالعادة.

وللرد على المكالمة، التقط سماعة الهاتف.

إذا لم تتخذ أي إجراء، فسيتم تحويل المكالمة الواردة إلى خدمة الرسائل الصوتية.

إلجراء مكالمة، اضغط على زر الخطإجراء مكالمة
      ، وانتظر حتى تنطفئ اإلضاءة. 

اضغط على زر الخط غير المضاء      ، 
ثم اطلب الرقم المطلوب. إذا كنت تستمع 
إلى رسالة صوتية، فسيتم إيقاف الرسالة 

مؤقًتا.

عند إنهاء المكالمة، يمكنك متابعة االستماع 
إلى الرسائل.

إلجراء مكالمة، التقط سماعة الهاتف، واطلب 
الرقم المطلوب.

دليل التشغيل السريع

408 526-4000

408 527-0883



كيفية عمل البريد الصوتي المرئي على هاتفك  2

استخدام الشاشة التي تعمل باللمس
إذا كان لديك هاتف ذو شاشة تعمل باللمس، فيمكنك التعامل مع البريد الصوتي المرئي بالطرق التالية:

اضغط على رسالة على الشاشة لتحديد الرسالة.•
اضغط على رمزي التشغيل واإليقاف المؤقت لتشغيل أو إيقاف الرسالة مؤقًتا.•
اضغط على شريط التقدم الخاص بالرسالة إلرجاع أو إجراء تقديم سريع للرسالة.•
اضغط على شريط التمرير الموجود على يسار قائمة الرسائل لالنتقال إلى الرسالة.•

الوصف
اضغط على زر الرسائل          لعرض البريد الصوتي المرئي.  1

الصوتية وحذفها والرد عليها وإعادة توجيهها وإنشائها.  الرسائل  استخدم األزرار لعرض   2

اضغط على الزر مزيد لرؤية مزيد من وظائف الرسائل الصوتية.  إذا لم تتوافر األزرار   3
            المشار إليها في هذا الدليل، فاضغط على الزر مزيد لعرضها. 

أنت لست بحاجة إلى فتح الخط قبل عرض البريد الصوتي المرئي. لتجنب إزعاج اآلخرين عند االستماع إلى   5 ,4
              الرسائل، التقط سماعة الهاتف،                                                 . 

اضغط على األسهم الموجودة على زر التنقل لتحديد الرسالة. اضغط على األسهم لالنتقال إلى الخيارات   6
              الموجودة على الشاشة، على سبيل المثال، الخيار البقاء على حالة تسجيل الدخول.
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استخدام لوحة المفاتيح
في خدمة الرسائل الصوتية، يمكنك الضغط على األرقام الموجودة على لوحة المفاتيح للقيام بمهام على الرسائل 
الصوتية. كما يمكنك القيام بالمثل في البريد الصوتي المرئي. لالطالع على معلومات حول المفاتيح التي ينبغي 

التابع لك. النظام  الضغط عليها، اتصل بمسئول 

الوصول إلى البريد الصوتي المرئي  3
يجب تسجيل الدخول الستخدام البريد الصوتي المرئي.

اضغط على زر الرسائل            لعرض البريد الصوتي المرئي.الخطوة األولى

الثانية أدخل كلمة المرور الرقمية لخدمة الرسائل الصوتية.الخطوة 

الثالثة اضغط على زر تسجيل الدخول. يقوم البريد الصوتي المرئي بعرض قائمة تضم الرسائل الصوتية.الخطوة 

البقاء على حالة تسجيل الدخول وتسجيل الخروج  4
إذا حددت الخيار البقاء على حالة تسجيل الدخول عند تسجيل الدخول، فسيبقيك البريد الصوتي المرئي على حالة تسجيل
الدخول بعد اإلنهاء. وال يمكنك استخدام هذا الخيار في أول مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول، أو إذا كان الخيار غير متوفر

على موقعك.

استخدم اإلجراءات التالية لتسجيل الخروج واإلنهاء.

عرض الرسائل  5
استخدم زر التنقل (6) لتحديد الرسالة المطلوبة.الخطوة األولى
لتجنب إزعاج اآلخرين عند االستماع إلى الرسائل، التقط سماعة الهاتف،  الخطوة الثانية

.                         

حالة الخيار                 اإلجراءات
محدد                        لإلنهاء ولكن مع البقاء على حالة تسجيل الدخول، اضغط على الزر إنهاء.

                                لتسجيل الخروج، اضغط على الزر تسجيل الخروج. يجب تسجيل الدخول مرة أخرى في
                                المرة التالية التي تستخدم فيها البريد الصوتي المرئي.

 
لإلنهاء وتسجيل الخروج، اضغط على الزر تسجيل الخروج.غير محدد، أو غير متاح


