
QUICK START GUIDE

Manual de Iniciação Rápida para o Visual Voicemail Edição 8.5 e
posteriores

O que é o Visual Voicemail? 2

Visual Voicemail no seu telefone 2

Aceder ao Visual Voicemail 3

Manter a sessão iniciada e terminar sessão 3

Reproduzir mensagens 4

Efectuar e receber chamadas 4



Revised: January 7, 2011, OL-20598-01

O que é o Visual Voicemail?
O Visual Voicemail é uma alternativa ao correio de voz áudio. Utilize o ecrã do telefone para trabalhar com mensagens, em vez de
responder a instruções áudio. Pode ver uma lista das mensagens e reproduzir as mesmas. Pode igualmente criar, responder, desviar
e eliminar mensagens.

Visual Voicemail no seu telefone

Prima no botão para iniciar o Visual Voicemail.Botão de mensagens1

Utilize as softkeys para reproduzir, eliminar, responder, desviar e criar mensagens de
voz. Em telefones com ecrã táctil, utilize os botões apresentados no ecrã.

Botões de softkey2

Prima a softkeyMais para ver outras funções de mensagens de voz. Se não for possível ver
as softkeys indicadas neste manual, prima a softkeyMais para que sejam apresentadas. Em
telefones com ecrã táctil, prima o botãoMais apresentado no ecrã.

SoftkeyMais3
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Não é necessário abrir uma linha antes de iniciar o Visual Voicemail. Para não incomodar
outras pessoas enquanto ouve uma mensagem, aguarde até que o botão de chamada fique

verde e, em seguida, levante o auscultador.

Botões de chamada

e auscultador
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Utilize o teclado de navegação para se deslocar e seleccionar uma mensagem ou outro item
apresentado no ecrã. Utilize o botão Seleccionar para reproduzir ou colocar em pausa uma

Teclado de navegação e
botão Seleccionar
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mensagem, bem como para seleccionar, editar ou activar outros itens seleccionados. Enquanto
a mensagem estiver a ser reproduzida, prima esquerda ou direita para retroceder ou avançar
o áudio.

Utilizar o ecrã táctil
Se tiver um telefone com ecrã táctil, pode utilizar o Visual Voicemail através dos seguintes métodos:

• Para seleccionar uma mensagem, carregue sobre a mesma no ecrã.

• Para reproduzir ou colocar em pausa uma mensagem, prima os ícones de reprodução e pausa.

• Para avançar ou retroceder na mensagem, prima a barra de progresso da mensagem.

• Para se deslocar para cima ou para baixo nas mensagens, prima a lista de mensagens. Quando se deslocar para cima, é apresentado
o ecrã de mensagens seguinte. Quando se deslocar para baixo, é apresentado o ecrã de mensagens anterior.

Aceder ao Visual Voicemail

Antes de começar

Tem de iniciar sessão para utilizar o Visual Voicemail.

Procedimento

Passo 1 Prima no botão para iniciar o Visual Voicemail.
Passo 2 Introduza o PIN numérico da conta de correio de voz.
Passo 3 Prima a softkey Iniciar sessão.

O Visual Voicemail apresenta uma lista de mensagens de voz.

Manter a sessão iniciada e terminar sessão
Se activar a opçãoMemorizar-me quando iniciar sessão, o Visual Voicemail manterá a sua sessão iniciada depois de sair. Esta opção
não é apresentada na primeira vez que iniciar sessão ou poderá não estar disponível no seu local.

AcçõesEstado da opção "Memorizar-me"

Para sair e manter a sessão iniciada, prima a softkey Sair.Sim
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AcçõesEstado da opção "Memorizar-me"

Para terminar sessão, prima a softkey Term. sessão. Se optar por terminar sessão, terá
de iniciar sessão novamente, na próxima vez que utilizar o Visual Voicemail.

Para sair, prima a softkey Sair.Inexistente ou não disponível

Reproduzir mensagens

Procedimento

Passo 1 Utilize o ecrã táctil ou o teclado de navegação para seleccionar a mensagem que pretende reproduzir.
Passo 2 Para reproduzir a mensagem, prima a softkey Reproduzir ou o botão Seleccionar no centro do teclado de navegação.

Para não incomodar outras pessoas enquanto ouve uma mensagem, aguarde até que o botão de chamada fique verde
e, em seguida, levante o auscultador.

Efectuar e receber chamadas
O Visual Voicemail apenas abre uma linha quando iniciar a aplicação e reproduzir ou gravar uma mensagem. Consulte a tabela
seguinte para obter informações sobre como efectuar e receber chamadas enquanto o Visual Voicemail estiver em execução.

Linha fechada, Botão apagado Linha aberta, Botão verde Evento

Verifica-se o seguinte:Verifica-se o seguinte:Receber uma
chamada

•• O telefone toca.É emitido um sinal sonoro.

• •Um dos botões de chamada passa a amarelo

intermitente .

Um dos botões de chamada passa a amarelo

intermitente .

•• É apresentada uma notificação com o número
da chamada recebida.

É apresentada uma notificação com o número
da chamada recebida.

Para atender a chamada, efectue um dos seguintes
procedimentos:

Para atender a chamada, efectue um dos seguintes
procedimentos:

• Prima o botão amarelo intermitente . • Prima o botão amarelo intermitente .

•• Levante o auscultador.Prima no botão . O telefone toca. Levante
o auscultador ou prima a softkey Atender.

Se estava a ouvir umamensagem de voz, a mensagem
é colocada em pausa. Quando terminar a chamada,
poderá continuar a ouvir as mensagens.
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Linha fechada, Botão apagado Linha aberta, Botão verde Evento

Se não executar qualquer acção, a chamada recebida é encaminhada para o seu serviço de mensagens de
voz.

Efectue um dos seguintes procedimentos:Efectue um dos seguintes procedimentos:Efectuar uma
chamada

•• Prima a softkey Nova chamada e,
em seguida, marque o número pretendido.

Prima a softkeyNova chamada e, em
seguida, marque o número pretendido.

• •Prima no botão e aguarde até que a

chamada termine. Prima no botão e
marque o número pretendido.

Levante o auscultador e, em seguida, marque
o número pretendido.

Se estava a ouvir umamensagem de voz, a mensagem
é colocada em pausa. Quando terminar a chamada,
poderá continuar a ouvir as mensagens.
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