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Visual Voicemail Version 7.0
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1  Hvad er Visual Voicemail?
Visual Voicemail er et alternativ til en lydbaseret besked. Du bruger 
skærmen på din telefon til at arbejde med dine beskeder i stedet for at 
svare på lydbaserede vejledninger. Du kan få vist en liste over dine 
beskeder og afspille dem. Du kan også oprette, svare på, videresende og 
slette beskeder. 

6  Modtage og foretage opkald
Visual Voicemail åbner kun en linje, når du starter programmet, afspiller en besked 
eller optager en besked. Se i nedenstående tabel for at få oplysninger om, hvordan du 
modtager og foretager opkald, mens Visual Voicemail er i gang. 

Hændelse Linje åben, knap tændt Linje ikke åben, knap ikke tændt 

Modtage et opkald Du hører et bip, hvorefter 
nummeret på det indgående 
opkald vises nederst på din skærm.

Hvis du vil besvare opkaldet, 
skal du trykke på den tændte 
linjeknap . Din telefon 
ringer. Løft håndsættet, eller 
tryk på programtasten Besvar. 
Hvis du lytter til en besked, 
afbrydes beskeden midlertidigt. 

Når du afslutter dit opkald, kan du 
fortsat lytte til dine beskeder. 

Din telefon ringer, din linjeknap 
blinker gult , og nummeret på 
det indgående opkald vises nederst 
på din skærm som normalt.

Løft røret for at besvare opkaldet.

Hvis du ikke foretager dig noget, omdirigeres det indgående 
opkald til din beskedtjeneste.

Foretage et opkald Hvis du vil foretage et opkald, 
skal du trykke på linjeknappen 

 og vente, indtil lyset ikke 
længere er tændt. Tryk på 
linjeknappen, som ikke er tændt 

, og ring derefter det 
ønskede nummer op. Hvis du 
lytter til en besked, afbrydes 
beskeden midlertidigt. 

Når du afslutter dit opkald, kan du 
fortsat lytte til dine beskeder.

Hvis du vil foretage et opkald, 
skal du løfte håndsættet og 
derefter ringe det ønskede 
nummer op. 

LYNVEJLEDNING



2  Visual Voicemail på din telefon

Brug af berøringsskærmen
Hvis du har en telefon med berøringsskærm, kan du arbejde med Visual Voicemail på 
følgende måder:

• Tryk på en besked på skærmen for at vælge den.

• Tryk på ikonerne for afspilning og midlertidig afbrydelse for at afspille eller 
afbryde en besked midlertidigt.

• Tryk på beskedens statuslinje for at spole beskeden tilbage eller spole den hurtigt frem.

• Tryk på rullepanelet til venstre for listen over beskeder for at gå til en besked.

Beskrivelse

1 Tryk på knappen Meddelelser  for at starte Visual Voicemail.

2 Brug programtasterne til at afspille, slette, besvare, videresende og oprette beskeder.

3 Tryk på programtasten flere for at få vist andre beskedfunktioner. Hvis du 
ikke kan se de programtaster, der henvises til i denne vejledning, skal du 
trykke på programtasten flere for at få vist dem.

4, 5 Det er ikke nødvendigt at åbne en linje, før du starter Visual Voicemail. 
Hvis du vil undgå at forstyrre andre, når du lytter til dine beskeder, skal du 
løfte håndsættet, men gør det først, når linjeknappen er tændt .

6 Tryk på pilene på navigationsknappen for at vælge en besked. Tryk på 
pilene for at gå til indstillingerne på din skærm, f.eks. indstillingen Lad mig 
forblive logget på.
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Brug af tastaturet
Ved lydbaserede beskedtjenester kan du trykke på tastaturets tal for at udføre 
opgaver på din beskeder. Det samme kan du gøre i Visual Voicemail. Hvis du har brug 
for oplysninger om, hvilke taster der skal trykkes på, skal du kontakte 
systemadministratoren.

3  Åbne Visual Voicemail
Du skal logge på for at bruge Visual Voicemail. 

Trin 1 Tryk på knappen Meddelelser  for at starte Visual Voicemail. 

Trin 2 Angiv din adgangskode, dvs. den numeriske adgangskode til din beskedtjeneste.

Trin 3 Tryk på tasten Log på. Visual Voicemail viser en liste over dine beskeder.

4  Forblive logget på og logge af
Hvis du markerer indstillingen Lad mig forblive logget på, når du logger på, sørger 
Visual Voicemail for, at du forbliver logget på, når du afslutter. Du kan ikke bruge 
denne indstilling, den første gang du logger på, eller hvis indstillingen ikke er 
tilgængelig på dit websted. 

Brug følgende fremgangsmåder til at logge af og afslutte. 

5  Afspille beskeder

Trin 1 Brug navigationsknappen (6) til at vælge den ønskede besked.

Trin 2 Hvis du vil afspille beskeden, skal du trykke på programtasten Afspil. Hvis 
du vil undgå at forstyrre andre, skal du løfte headsettet, men gør det først, 
når linjeknappen er tændt .

Indstillingsstatus Handlinger

Markeret Hvis du vil afslutte, men forblive logget på, skal du trykke på 
programtasten Afslut. 

Hvis du vil logge af, skal du trykke på programtasten Log af. Du 
skal logge på igen, næste gang du bruger Visual Voicemail.

Ikke markeret 
eller ikke 
tilgængelig

Hvis du vil afslutte og logge af, skal du trykke på programtasten 
Log af.


