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Vad är Visual Voicemail?
Visual Voicemail är ett alternativ till vanliga röstmeddelanden. Du hanterar dina meddelanden på telefonskärmen istället för att
lyssna på ljudinstruktioner. Du kan visa en lista över dina meddelanden och spela upp dem. Du kan också skapa, besvara,
vidarebefordra och ta bort meddelanden.

Visual Voicemail på din telefon

Tryck på för att starta Visual Voicemail.Meddelandeknappen1

Använd de programstyrda knapparna för att spela, ta bort, besvara, vidarebefordra och
skapa röstmeddelanden. På telefoner med pekskärm använder du knapparna på skärmen.

Programstyrda knappar2

Tryck på den programstyrda knappen Fler om du vill se fler röstmeddelandefunktioner. Om
du inte ser de programstyrda knapparna som beskrivs i den här handboken kan du få fram

Den programstyrda
knappen Fler
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dem genom att trycka på Fler. På telefoner med pekskärm trycker du på knappen Fler på
skärmen.
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Du behöver inte öppna en linje innan du startar Visual Voicemail. Om du vill undvika att
störa andra då du lyssnar på ett meddelande väntar du tills knappen Samtalssession blir grön

och lyft därefter luren.

Knappar för
samtalssession

4, 5

och lur

Använd navigeringsknapparna för att bläddra fram och markera ett meddelande eller andra
objekt på skärmen. Använd knappen Välj för att spela upp eller pausa ett meddelande eller

Navigeringsknappar och
knappen Välj
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för att välja eller redigera, eller för att växla till andra markerade objekt. När du spelar upp
ett meddelande kan du använda höger- eller vänsterknapparna för att förflytta dig framåt eller
bakåt i meddelanden.

Använda pekskärmen
Om du har en telefon med pekskärm kan du använda Visual Voicemail på följande sätt:

• Välj ett meddelande genom att trycka på det på skärmen.

• Spela och pausa meddelandet med motsvarande ikoner.

• Tryck på meddelandets förloppsindikator för att hoppa framåt eller bakåt i meddelandet.

• Snärta till meddelandelistan om du vill bläddra upp och ner i meddelandelistan. När du snärtar till uppåt visas nästa skärm med
meddelanden. När du snärtar till nedåt visas föregående skärm med meddelanden.

Använda Visual Voicemail

Innan du börjar

Du måste logga in för att använda Visual Voicemail.

Procedur

Steg 1 Tryck på för att starta Visual Voicemail.
Steg 2 Ange den numeriska PIN-koden för ditt röstmeddelandekonto.
Steg 3 Tryck på den programstyrda knappen Logga in.

Visual Voicemail visar en lista över dina röstmeddelanden.

Fortsätta vara inloggad och logga ut
Om du väljer alternativet Kom ihåg mig när du loggar in i Visual Voicemail, fortsätter du att vara inloggad när du har avslutat. Det
här alternativet visas inte första gången du loggar in, eller så finns inte alternativet tillgängligt på din webbplats.
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ÅtgärderStatus för alternativet "Kom ihåg
mig"

Tryck på den programstyrda knappenAvsluta om du vill avslutamen fortsätta vara inloggad.Ja

Om du vill logga ut trycker du på den programstyrda knappen Logga ut. Om du väljer att
logga ut måste du logga in igen nästa gång du använder Visual Voicemail.

Tryck på den programstyrda knappen Avsluta om du vill avsluta.Nej, eller ej tillgängligt

Spela upp meddelanden

Procedur

Steg 1 Använd pekskärmen eller navigeringsknapparna för att markera det meddelande du vill spela upp.
Steg 2 Tryck på den programstyrda knappen Spela upp eller tryck på knappen Välj på navigeringsknappsatsen.

Om du vill undvika att störa andra då du lyssnar på ett meddelande väntar du tills knappen Samtalssession blir grön
och lyft därefter luren.

Ringa och ta emot samtal
Visual Voicemail öppnar bara en linje när du startar programmet, spelar upp ett meddelande eller spelar in ett meddelande. I följande
tabell finns information om hur du ringer och tar emot samtal när Visual Voicemail körs.

Linjen ej öppen, knappen är släckt Linjen öppen, grön knapp Händelse

Följande sker:Följande sker:Ta emot ett samtal

•• Din telefon ringer.Du hör en ljudsignal.

• •En av dina samtalssessionsknappar blinkar gult

.

En av dina samtalssessionsknappar blinkar

gult .

•• Ett meddelande visar telefonnummer för
inkommande samtal.

Ett meddelande visar telefonnummer för
inkommande samtal.

Gör något att följande för att svara på samtalet: Gör något av följande för att svara på samtalet:

• Tryck på den blinkande, gula knappen . • Tryck på den blinkande, gula knappen .

•• Lyft luren.Tryck på . Din telefon ringer. Lyft
telefonluren eller tryck på den programstyrda
knappen Besvara.
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Linjen ej öppen, knappen är släckt Linjen öppen, grön knapp Händelse

Om du för tillfället lyssnade på ett röstmeddelande
pausas meddelandet. När du avslutar samtalet kan du
fortsätta lyssna på dina meddelanden.

Om du inte gör någonting kopplas samtalet vidare till din röstmeddelandetjänst.

Gör ett av följande:Gör ett av följande:Ringa ett samtal

•• Klicka på den programstyrda knappen Nytt

samtal och slå sedan numret du vill
ringa upp.

Klicka på den programstyrda knappen Nytt

samtal och slå sedan numret du vill
ringa upp.

• •Tryck på och vänta tills samtalet avslutas.

Tryck på och slå sedan numret du vill
ringa upp.

Lyft luren och slå sedan numret du vill ringa
upp.

Om du för tillfället lyssnade på ett röstmeddelande
pausas meddelandet. När du avslutar samtalet kan du
fortsätta lyssna på dina meddelanden.
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