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Czym jest Wizualna poczta głosowa?
Wizualna poczta głosowa to alternatywny system obsługi dźwiękowychwiadomości głosowych. Obsługawiadomości jest realizowana
nie przy użyciu poleceń dźwiękowych, a za pomocą ekranu telefonu. Istniejemożliwośćwyświetlenia listy wiadomości i odtwarzania
ich. Możliwe jest również tworzenie nowych wiadomości, odpowiadanie na wiadomości oraz przekazywanie ich dalej i usuwanie
ich.

Wizualna poczta głosowa w telefonie

Aby rozpocząć pracę, naciśnij przycisk .Wizualna poczta głosowaPrzycisk Wiadomości1

Użyj przycisków programowych, aby odtworzyć lub usunąć wiadomości głosowe,
odpowiedzieć na nie oraz utworzyć nowe. Na telefonach z ekranem dotykowym naciśnij
przyciski na ekranie.

Przyciski programowe2

Naciśnij przycisk programowyWięcej, aby wyświetlić inne funkcje wiadomości głosowych.
Jeśli nie są widoczne przyciski programowe przedstawione w tym podręczniku, wyświetl

Przycisk programowy
Więcej
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je, naciskając przycisk programowyWięcej. Na telefonach z ekranem dotykowym naciśnij
przyciskWięcej na ekranie.

Uruchomienie programuWizualna poczta głosowa nie wymaga otwartej linii. Aby nie słyszeć
innych osób podczas odsłuchiwania wiadomości, poczekaj, aż przycisk sesji połączenia

zacznie świecić na zielono i podnieś słuchawkę.

Przyciski sesji
połączenia

4, 5

i słuchawka

Użyj panelu nawigacyjnego, abywyróżnićwiadomość lub inne elementy na ekranie. Naciśnij
przycisk Wybierz, aby rozpocząć odtwarzanie wiadomości, wstrzymać odtwarzanie lub

Panel nawigacyjny i
przycisk Wybierz
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wybrać, edytować albo przełączyć inne wyróżnione elementy. Naciśnięcie podczas
odtwarzania wiadomości przycisku w lewo lub w prawo spowoduje przewinięcie dźwięku
do tyłu lub do przodu.

Używanie ekranu dotykowego
Jeśli używasz telefonu z ekranem dotykowym, możesz obsługiwać program Wizualna poczta głosowa w następujący sposób:

• Naciśnij wiadomość na ekranie, aby ją wybrać.

• Naciśnij ikonę odtwarzania lub wstrzymania, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie wiadomości.

• Naciśnij pasek postępu, aby przewinąć wiadomość do przodu lub do tyłu.

• Przewiń listę wiadomości w górę lub w dół. Przewinięcie w górę spowoduje wyświetlenie następnego ekranu wiadomości.
Przewinięcie w dół spowoduje wyświetlenie poprzedniego ekranu wiadomości.

Dostęp do Wizualna poczta głosowa

Na samym początku

Obsługa programu Wizualna poczta głosowa wymaga zarejestrowania się.

Procedura

Krok 1 Aby rozpocząć pracę, naciśnij przycisk .Wizualna poczta głosowa
Krok 2 Wprowadź kod PIN do konta poczty głosowej.
Krok 3 Naciśnij przycisk programowy Zarejestruj się.

Wizualna poczta głosowa wyświetli listę wiadomości głosowych.
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Pamiętanie zarejestrowania i wyrejestrowanie
Włączenie podczas rejestrowania opcji Pamiętaj mnie spowoduje, że użytkownik nie zostanie wyrejestrowany po zamknięciu
programu Wizualna poczta głosowa. Opcja ta może nie być dostępna przy pierwszym zarejestrowaniu lub w określonej lokalizacji.

DziałaniaStatus opcji "Pamiętaj mnie"

Aby wyjść bez wyrejestrowania, naciśnij przycisk programowy Zakończ.Tak

Aby sięwyrejestrować, naciśnij przycisk programowyWyrejestruj się. Po wyrejestrowaniu
konieczne będzie zarejestrowanie przy następnym uruchomieniu programuWizualna poczta
głosowa.

Aby wyjść z programu, naciśnij przycisk programowy Zakończ.Nie lub nie jest dostępne

Odtwarzanie wiadomości

Procedura

Krok 1 Użyj ekranu dotykowego lub panelu nawigacyjnego, aby wyróżnić wiadomość do odtworzenia.
Krok 2 Aby odtworzyćwiadomość, naciśnij przycisk programowyOdtwarzaj lub naciśnij środkowy przyciskWybierz na panelu

nawigacyjnym.
Aby nie słyszeć innych osób podczas odsłuchiwania wiadomości, poczekaj, aż przycisk sesji połączenia zacznie świecić

na zielono i podnieś słuchawkę.

Odbieranie i nawiązywanie połączeń
Wizualna poczta głosowa otwiera linięwyłącznie po uruchomieniu aplikacji lub odtworzeniu albo nagraniu wiadomości. Aby uzyskać
informacje o sposobie odbierania i nawiązywania połączeń przy uruchomionym programie Wizualna poczta głosowa, zapoznaj się
z poniższą tabelą.

Linia zamknięta, przycisk nie świeci Linia otwarta, przycisk zielony Zdarzenie

Wystąpią następujące zdarzenia:Wystąpią następujące zdarzenia:Odbieranie
połączenia

•• Telefon zacznie dzwonić.Usłyszysz sygnał dźwiękowy.

• •Jeden z przycisków sesji połączenia zamruga

na pomarańczowo .

Jeden z przycisków sesji połączenia zamruga

na pomarańczowo .

•• Zostanie wyświetlone powiadomienie o
numerze połączenia przychodzącego.

Zostanie wyświetlone powiadomienie o
numerze połączenia przychodzącego.
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Linia zamknięta, przycisk nie świeci Linia otwarta, przycisk zielony Zdarzenie

Aby odebrać połączenie, wykonaj jedną z
następujących czynności:

Aby odebrać połączenie, wykonaj jedną z
następujących czynności:

• Naciśnij mrugający pomarańczowy przycisk • Naciśnij mrugający pomarańczowy przycisk

•• Podnieś słuchawkę.Naciśnij Telefon zacznie dzwonić.
Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk
programowy Odbierz.

W razie odsłuchiwania wiadomości głosowej jej
odtwarzanie zostanie wstrzymane. Po zakończeniu
połączenia można wznowić odtwarzanie.

Brak wykonania jakiejkolwiek czynności spowoduje przekierowanie połączenia do usługi wiadomości
głosowych.

Wykonaj jedną z następujących czynności:Wykonaj jedną z następujących czynności:Nawiązywanie
połączenia •• Naciśnij przycisk programowy Nowe

połączenie i wybierz wymagany
numer.

Naciśnij przycisk programowy Nowe

połączenie i wybierz wymagany
numer.

• •Naciśnij przycisk i poczekaj na
zakończenie połączenia. Naciśnij przycisk

i wybierz wymagany numer.

Podnieś słuchawkę i wybierz wymagany
numer.

W razie odsłuchiwania wiadomości głosowej jej
odtwarzanie zostanie wstrzymane. Po zakończeniu
połączenia można wznowić odtwarzanie.
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