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Hva er Visuell talepost?
Visuell talepost er et alternativ til lydtalepost. Du bruker skjermen på telefonen til å behandle meldingene, i stedet for å svare på
talemeldinger. Du kan vise en liste over meldingene og spille dem av. Du kan også forfatte, svare på, videresende og slette meldinger.

Visuell talepost på telefonen din:

Trykk for å starte Visuell talepost.Meldingstast1

Bruk hurtigtastene for å spille av, slette, svare på, videresende og forfatte talemeldinger.
På telefoner med berøringsskjerm bruker du knappene på skjermen.

Hurtigtaster2

Trykk hurtigtastenMer for å se andre talemeldingsfunksjoner. Hvis du ikke ser hurtigtastene
som vises i denne veiledningen, trykker du hurtigtastenMer for å vise dem. På telefoner med
berøringsskjerm trykker duMer-tasten på skjermen.

HurtigtastenMer3
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Du må ikke åpne en linje ut før du starterVisuell talepost. Du unngår å forstyrre andre mens

du lytter til meldinger ved å vente til at samtaleøkttasten er grønn , og deretter løfte opp
håndsettet.

Samtaleøkttaster

og håndsett
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Bruk navigasjonstastaturet for å bla gjennom og utheve meldinger eller andre objekter på
skjermen. Bruk Valg-tasten til å spille av eller sette en melding på pause, eller for å velge,

Navigasjonstastatur og
Velg-tast
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redigere eller veksle mellom andre uthevede objekter. Du kan hoppe bakover eller fremover
i meldingen ved å trykke venstre- og høyretasten på tastaturet mens du spiller av en melding.

Slik bruker du berøringsskjermen
Hvis du har en telefon med berøringsskjerm kan du bruke Visuell talepost på følgende måter:

• Trykk en melding på skjermen for å velge meldingen.

• Trykk ikonene spill av og pause for å spille av eller sette meldingen på pause.

• Trykk fremdriftsindikatoren til meldingen for å hoppe forover eller bakover i meldingen.

• Flikk meldingslisten for å bla oppover eller nedover blant meldingene. Når du flikker oppover vises neste skjermmedmeldinger.
Når du flikker nedover vises forrige skjerm med meldinger.

Åpne Visuell talepost

Før du begynner

Du må logge på for å bruke Visuell talepost.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Trykk for å starte Visuell talepost.
Trinn 2 Skriv inn PIN-koden for talemeldingskontoen.
Trinn 3 Trykk hurtigtasten Logg på.

Visuell talepost viser en liste over talemeldingene dine.

Forbli pålogget og logge av
Hvis du merker av for Husk meg når du logger på, holder Visuell talepost deg pålogget etter at du avslutter. Dette alternativet vises
ikke første gang du logger deg på. Det kan også hende at funksjonen ikke tilgjengelig for webområdet.

FunksjonerStatus for alternativet "Husk meg"

Du kan avslutte men forbli pålogget ved å trykke hurtigtasten Avslutt.Ja
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FunksjonerStatus for alternativet "Husk meg"

Du logger av ved å trykke hurtigtasten Logg av. Hvis du velger å logge av, må du
logge på neste gang du bruker Visuell talepost.

Trykk hurtigtasten Avslutt for å avslutte.Nei, eller er ikke tilgjengelig

Spille av meldinger

Fremgangsmåte

Trinn 1 Bruk berøringsskjermen eller navigasjonstastaturet til å utheve meldingen du ønsker å spille av.
Trinn 2 Trykk hurtigtasten Spill av, eller trykk midtre Valg-tast på navigasjonstastaturet for å spille av meldingen.

Du unngår å forstyrre andre mens du lytter til meldinger ved å vente til samtaleøkttasten er grønn , og deretter løfte
opp håndsettet.

Motta og foreta anrop
Visuell talepost åpner bare linjen når du starter programmet, spiller av eller tar opp en melding. Les følgende tabell for informasjon
om hvordan du mottar og foretar anrop mens Visuell talepost kjører.

Linjen er ikke åpen, tasten lyser ikke Åpen linje, grønn tast Hendelse

Følgende skjer:Følgende skjer:Motta et anrop

•• Telefonen ringer.Du hører en pipelyd.

• •Én av samtaleøkttastene blinker ravgult . Én av samtaleøkttastene blinker ravgult

.• Et varsel om det innkommende nummeret vises.
• Et varsel om det innkommende nummeret
vises.For å svare på anropet gjør du ett av følgende:

• Trykk på den blinkende ravgule tasten . For å svare på anropet gjør du ett av følgende:

• Trykk på den blinkende ravgule tasten .• Trykk . Telefonen ringer. Løft opp
håndsettet eller trykk hurtigtasten Svar. • Løft opp håndsettet.

Hvis du lyttet til en talemelding settes den på pause.
Når du avslutter anropet kan du fortsette å lytte til
meldingene.

Hvis du ikke foretar deg noe, omdirigeres det innkommende anropet til talemeldingstjenesten.

Gjør ett av følgende:Gjør ett av følgende:Foreta et anrop
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Linjen er ikke åpen, tasten lyser ikke Åpen linje, grønn tast Hendelse

• Trykk hurtigtasten Ny samtale ,
deretter taster du inn ønsket nummer.

• Trykk hurtigtasten Ny samtale ,
deretter taster du inn ønsket nummer.

• •Trykk , og vent til samtalen avsluttes.

Trykk , og deretter taster du inn ønsket
nummer.

Løft opp håndsettet, og tast deretter inn
ønsket nummer.

Hvis du lyttet til en talemelding settes den på pause.
Når du avslutter anropet kan du fortsette å lytte til
meldingene.
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