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Wat is Visuele voicemail?
Visuele voicemail is een alternatief voor gesproken voicemail. U gebruikt het scherm op uw telefoon ommet uw berichten te werken,
in plaats van te reageren op gesproken instructies. U kunt een lijst met uw berichten bekijken en uw berichten afspelen. U kunt ook
berichten opstellen, beantwoorden, doorsturen en wissen.

Visuele voicemail op uw telefoon

Druk op om Visuele voicemail te starten.Knop Berichten1

Gebruik de functietoetsen voor het afspelen, wissen, beantwoorden, doorsturen en
opstellen van voicemailberichten. Bij telefoons met een touchscreen gebruikt u de toetsen
op het scherm.

Functietoetsknoppen2

Druk op de functietoetsMeer om andere voicemailfuncties te zien. Als u functietoetsen
waarnaar in deze handleiding wordt verwezen niet kunt zien, kunt u op de functietoetsMeer

FunctietoetsMeer3

drukken om deze weer te geven. Bij telefoons met een touchscreen drukt u op de toetsMeer
op het scherm.
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U hoeft geen lijn te openen voordat u Visuele voicemail start. Wacht totdat de

gesprekssessietoets groen is voordat u de hoorn van de haak neemt zodat u anderen
niet stoort terwijl u een bericht beluistert.

Gesprekssessietoetsen

en telefoonhoorn

4, 5

Gebruik de navigatietoetsen om te bladeren en een bericht of een ander item op het scherm
te markeren. Gebruik de toets Selecteren om een bericht af te spelen of te pauzeren of om

Navigatietoetsen en de
toets Selecteren
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andere gemarkeerde items te selecteren, bewerken of in/uit te schakelen. Druk tijdens het
afspelen van een bericht op de toets links of de toets rechts om achteruit of vooruit gaan in
het bericht.

Het touchscreen gebruiken
Als u een telefoon met touchscreen hebt, kunt u Visuele voicemail op de volgende manieren gebruiken:

• Druk op een bericht op het scherm om het bericht te selecteren.

• Druk op de pictogrammen Afspelen en Pauzeren om een bericht af te spelen of te pauzeren.

• Druk op de voortgangsbalk van het bericht om vooruit of achteruit binnen het bericht te gaan.

• Veeg over de berichtenlijst om omhoog of omlaag door uw berichten te bladeren. Wanneer u omhoog veegt, wordt het volgende
scherm met berichten getoond. Wanneer u omlaag veegt, wordt het vorige scherm met berichten getoond.

Visuele voicemail openen

Voordat u begint

U moet zich aanmelden om Visuele voicemail te kunnen gebruiken.

Procedure

Stap 1 Druk op om Visuele voicemail te starten.
Stap 2 Voer de numerieke pincode voor uw voicemailaccount in.
Stap 3 Druk op de functietoets Aanmelden.

Visuele voicemail toont een lijst met uw voicemailberichten.

Aangemeld blijven en afmelden
Als u bij het aanmelden de optie Onthoud mij inschakelt, blijft u aangemeld nadat u Visuele voicemail afsluit. Deze optie hebt u
niet wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt en mogelijk is de optie niet beschikbaar op uw locatie.

ActiesStatus van de optie ‘Onthoud mij’

Druk op de functietoets Sluiten om af te sluiten maar aangemeld te blijven.Ja
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ActiesStatus van de optie ‘Onthoud mij’

Druk op de functietoets Afmelden om af te melden. Als u voor afmelden kiest, moet u
zich de volgende keer dat u Visuele voicemail gebruikt opnieuw aanmelden.

Druk op de functietoets Sluiten om af te sluiten.Nee of niet beschikbaar

Berichten afspelen

Procedure

Stap 1 Gebruik het touchscreen of de navigatietoetsen om de berichten die u wilt afspelen te markeren.
Stap 2 Druk op de functietoets Afspelen of druk op de middelste knop Selecteren van de navigatietoetsen om het bericht af te

spelen.

Wacht totdat de gesprekssessietoets groen is voordat u de hoorn van de haak neemt zodat u anderen niet stoort terwijl
u een bericht beluistert.

Gesprekken ontvangen en tot stand brengen
Visuele voicemail opent alleen een lijn wanneer u de toepassing start, een bericht afspeelt of een bericht opneemt. Raadpleeg de
volgende tabel voor informatie over het ontvangen en tot stand brengen van gesprekken terwijl Visuele voicemail wordt uitgevoerd.

De lijn is niet open, de toets is niet verlicht De lijn is open, de toets is groen Gebeurtenis

Het volgende gebeurt:Het volgende gebeurt:Een gesprek
ontvangen

•• Uw telefoon gaat over.U hoort een piep.

• •Eén van de gesprekssessietoetsen knippert

oranje .

Eén van de gesprekssessietoetsen knippert

oranje .

•• Er wordt een melding van het inkomende
gesprek weergegeven.

Er wordt een melding van het inkomende
gesprek weergegeven.

Voer een van de volgende handelingen uit om het
gesprek te beantwoorden:

Voer een van de volgende handelingen uit om het
gesprek te beantwoorden:

• Druk op de toets die oranje knippert . • Druk op de toets die oranje knippert .

•• Neem de hoorn van de haak.Druk op . Uw telefoon gaat over. Neem
de hoorn van de haak of druk op de functietoets
Beantwoorden.

Als u een voicemailbericht beluisterde, wordt het
bericht gepauzeerd.Wanneer u het gesprek beëindigt,
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De lijn is niet open, de toets is niet verlicht De lijn is open, de toets is groen Gebeurtenis

kunt u verdergaan met het beluisteren van uw
berichten.

Als u niets doet, wordt het inkomende gesprek omgeleid naar uw voicemailservice.

Voer een van de volgende handelingen uit:Voer een van de volgende handelingen uit:Een gesprek tot
stand brengen

•• Druk op de functietoets Nieuw gesprek

en kies vervolgens het gewenste
nummer.

Druk op de functietoets Nieuw gesprek

en kies vervolgens het gewenste
nummer.

• •Druk op en wacht totdat het gesprek is

beëindigd. Druk op en kies vervolgens
het gewenste nummer.

Neem de hoorn van de haak en kies
vervolgens het gewenste nummer.

Als u een voicemailbericht beluisterde, wordt het
bericht gepauzeerd.Wanneer u het gesprek beëindigt,
kunt u verdergaan met het beluisteren van uw
berichten.
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