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Co je funkce Visual Voicemail?
Funkce Visual Voicemail je alternativou hlasové zprávy. K práci se zprávami používáte spíše displej telefonu, než abyste odpovídali
na zvukové výzvy. Můžete zobrazit seznam zpráv a přehrát si je. Dále můžete zprávy vytvářet, odpovídat na ně, přeposílat je a
mazat.

Funkce Visual Voicemail na telefonu

Pro spuštění funkce Visual Voicemail stiskněte tlačítko .Tlačítko Zprávy1

Chcete-li přehrát, smazat, odpovědět na, přeposlat nebo vytvořit hlasovou zprávu, použijte

softwarová tlačítka . U telefonů s dotykovým displejem použijte tlačítka na displeji.

Softwarová tlačítka2

Chcete-li si prohlédnout další funkce hlasových zpráv, stiskněte softwarové tlačítko Více.
Pokud nevidíte softwarová tlačítka uváděná v této příručce, stiskněte pro jejich zobrazení

Softwarové tlačítko
Více
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softwarové tlačítko Více. U telefonů s dotykovým displejem stiskněte na displeji tlačítko
Více.
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Před spuštěním funkce Visual Voicemail není třeba uvolnit linku. Abyste při poslechu zpráv

nerušili ostatní, počkejte, dokud se tlačítko probíhajícího hovoru nerozsvítí zeleně ,
potom zvedněte sluchátko.

Tlačítka probíhajícího
hovoru

4, 5

a sluchátko

Rolujte pomocí navigačního tlačítka a označte zprávu nebo jiné položky na displeji. Pomocí
tlačítka výběru přehrajte nebo pozastavte zprávu, nebo vyberte, editujte nebo přepněte na

Navigační tlačítko a
tlačítko výběru
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další označené položky. Při stisknutí levého nebo pravého tlačítka během přehrávání zprávy
posunete zvukový záznam zpět nebo vpřed.

Použití dotykového displeje
Pokud máte telefon s dotykovým displejem, můžete s funkcí Visual Voicemail pracovat následujícími způsoby:

• Stisknutím na displeji vyberte zprávu.

• Přehrajte nebo pozastavte zprávu stisknutím ikony přehrávání nebo pozastavení.

• Pro posunutí dopředu nebo zpět ve zprávě stiskněte lištu průběhu zprávy.

• Chcete-li rolovat v seznamu zpráv, sjeďte rychle prstem směrem nahoru nebo dolů. Když sjedete prstem směrem nahoru,
zobrazí se následující strana seznamu zpráv. Když sjedete prstem směrem dolů, zobrazí se předcházející strana seznamu zpráv.

Přístup k funkci Visual Voicemail

Než začnete

Abyste mohli používat funkci Visual Voicemail, musíte být přihlášeni.

Postup

Krok 1 Pro spuštění funkce Visual Voicemail stiskněte tlačítko .
Krok 2 Zadejte číselný PIN své hlasové schránky.
Krok 3 Stiskněte softwarové tlačítko Přihlásit.

Funkce Visual Voicemail zobrazuje seznam hlasových zpráv.

Stálé přihlášení a odhlašování
Pokud při přihlášení povolíte možnostZapamatovat si mne, zůstanete díky funkci Visual Voicemail přihlášeni i po opuštění stránky.
Možnost není nabízena při prvním přihlášení nebo pro vás není možnost k dispozici.
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AkceStav možnosti „Zapamatovat si mne“

Chcete-li odejít bez odhlašování, stiskněte softwarové tlačítko Odejít.Ano

Chcete-li se odhlásit, stiskněte softwarové tlačítkoOdhlásit. Pokud se odhlásíte, budete
se muset pro příští použití funkce Visual Voicemail znovu přihlásit.

Chcete-li odejít, stiskněte softwarové tlačítko Odejít.Ne nebo není k dispozici

Přehrávání zpráv

Postup

Krok 1 Zprávu, kterou chcete přehrát, označte pomocí dotykové obrazovky nebo navigačního tlačítka.
Krok 2 Zprávu přehrajte stisknutím softwarového tlačítka Přehrát nebo stisknutím tlačítka výběru uprostřed navigačního tlačítka.

Abyste při poslechu zpráv nerušili ostatní, počkejte, dokud se tlačítko probíhajícího hovoru nerozsvítí zeleně , potom
zvedněte sluchátko.

Přijímání a zahajování hovorů
Funkce Visual Voicemail uvolní linku pouze, když spustíte aplikaci nebo přehrajete či nahrajete zprávu. Informace o tom, jak přijímat
a zahajovat hovory se spuštěnou funkcí Visual Voicemail, najdete v následující tabulce.

Linka není volná, tlačítko nesvítí Linka je volná, tlačítko svítí zeleněUdálost

Proběhne následující:Proběhne následující:Přijmout hovor

•• Telefon zvoní.Uslyšíte pípnutí.

• Jedno z tlačítek probíhajícího hovoru bliká

žlutě .

• Jedno z tlačítek probíhajícího hovoru bliká žlutě

.

• Na displeji se zobrazí číslo volajícího.• Na displeji se zobrazí číslo volajícího.

Hovor můžete přijmout jedním z těchto způsobů:Hovor můžete přijmout jedním z těchto způsobů:

• Stiskněte žlutě blikající tlačítko .• Stiskněte žlutě blikající tlačítko .

• Zvedněte sluchátko.• Stiskněte tlačítko . Telefon zvoní.
Zvedněte sluchátko, nebo stiskněte softwarové
tlačítko Přijmout.

Pokud jste právě poslouchali hlasovou zprávu, bude
pozastavena. Po ukončení hovoru můžete v poslechu
zpráv pokračovat.
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Linka není volná, tlačítko nesvítí Linka je volná, tlačítko svítí zeleněUdálost

Pokud nic neuděláte, je příchozí hovor přesměrován do vaší hlasové schránky.

Proveďte jeden z následujících úkonů:Proveďte jeden z následujících úkonů:Zahájit hovor

•• Stiskněte softwarové tlačítko Nový hovor
, potom vytočte požadované číslo.

Stiskněte softwarové tlačítko Nový hovor
, potom vytočte požadované číslo.

• •Stiskněte a počkejte, dokud hovor

neskončí. Stiskněte , potom vytočte
požadované číslo.

Zvedněte sluchátko, potom vytočte
požadované číslo.

Pokud jste právě poslouchali hlasovou zprávu, bude
pozastavena. Po ukončení hovoru můžete v poslechu
zpráv pokračovat.
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