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Hvad er Visual Voicemail?
Visual Voicemail er et alternativ til voicemail med lyd. Du bruger telefonens skærm til at arbejde med dine meddelelser i stedet for
at reagere på toner. Du kan få vist en liste over dine meddelelser og afspille meddelelserne. Du kan også oprette, besvare, videresende
og slette meddelelser.

Visual Voicemail på telefonen

Tryk på tasten for at starte Visual Voicemail.Tasten Meddelelser1

Brug programtasterne til at afspille, slette, besvare, videresende og oprette
talemeddelelser. På telefoner med berøringsskærm skal du bruge tasterne på skærmen.

Programtaster2

Tryk på programtasten Flere for at se andre talemeddelelsesfunktioner. Hvis du ikke kan se
programtaster, der omtales i denne vejledning, skal du trykke på programtasten Flere for at
få dem vist. På telefoner med berøringsskærm skal du trykke på tasten Flere på skærmen.

Programtasten Flere3
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Du behøver ikke at åbne en linje, før du starter Visual Voicemail. Hvis du vil undgå at forstyrre

andre, når du lytter til en meddelelse, skal du vente, indtil opkaldssessiontasten er grøn ,
og derefter løfte håndsættet.

Opkaldssessiontaster

og håndsæt
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Brug navigationstastaturet til at rulle og fremhæve en meddelelse eller andre elementer på
skærmen. Brug tasten Vælg til at afspille en meddelelse eller afbryde den midlertidigt eller

Navigationstastatur og
tasten Vælg
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til at vælge, redigere og slå fremhævede elementer til og fra. Hvis du trykker på venstre eller
højre tast, mens en meddelelse afspilles, springer du tilbage eller frem i lyden.

Brug af berøringsskærmen
Hvis du har en telefon med berøringsskærm, kan du arbejde med Visual Voicemail på følgende måder:

• Tryk på en meddelelse på skærmen for at vælge meddelelsen.

• Tryk på afspilnings- og pauseikonerne for at afspille en meddelelse eller afbryde den midlertidigt.

• Tryk på meddelelsens statuslinje for at springe frem eller tilbage i meddelelsen.

• Svip meddelelseslisten for at rulle op eller ned gennem dine meddelelser. Når du svipper op, vises det næste skærmbillede med
meddelelser. Når du svipper ned, vises det forrige skærmbillede med meddelelser.

Adgang til Visual Voicemail

Inden du begynder

Du skal logge på for at bruge Visual Voicemail.

Procedure

Trin 1 Tryk på for at starte Visual Voicemail.
Trin 2 Indtast den numeriske PIN til din voicemailkonto.
Trin 3 Tryk på programtasten Log på.

Visual Voicemail viser en liste over dine talemeddelelser.

Sådan forbliver du logget på, og sådan logger du af
Hvis du aktiverer indstillingenHuskmig, når du logger på Visual Voicemail, forbliver du logget på, når du afslutter. Denne indstilling
tilbydes ikke første gang, du logger på, eller indstillingen er muligvis ikke tilgængelig på dit websted.

HandlingerStatussen "Husk mig"

Hvis du vil afslutte men forblive logget på, skal du trykke på programtasten Afslut.Ja
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HandlingerStatussen "Husk mig"

Hvis du vil logge af, skal du trykke på programtasten Log af. Hvis du vælger at logge af,
bliver du bedt om at logge på igen, næste gang du bruger Visual Voicemail.

Hvis du vil afslutte, skal du trykke på programtasten Afslut.Nej eller ikke tilgængelig

Afspilning af meddelelser

Procedure

Trin 1 Brug berøringsskærmen eller navigationstastaturet til at fremhæve den meddelelse, som du vil afspille.
Trin 2 Hvis du vil afspille meddelelsen, skal du trykke på programtastenAfspil eller trykke på tasten Vælg på navigationstastaturet.

Hvis du vil undgå at forstyrre andre, når du lytter til en meddelelse, skal du vente, indtil opkaldssessiontasten er grøn ,
og derefter løfte håndsættet.

Modtagelse og foretagelse af opkald
Visual Voicemail åbner kun en linje, når du starter programmet, afspiller en meddelelse eller optager en meddelelse. I følgende tabel
kan du se, hvordan du modtager og foretager opkald, mens Visual Voicemail kører.

Linje ikke åben, tast lyser ikke .Linje åben, tast grøn .Begivenhed

Der sker følgende:Der sker følgende:Modtag et opkald

•• Telefonen ringer.Du hører et bip.

• •En af opkaldssessiontasterne blinker gult . En af opkaldssessiontasterne blinker gult

.• Der vises en besked om det indgående
opkaldsnummer. • Der vises en besked om det indgående

opkaldsnummer.
For at besvare opkaldet, skal du gøre et af følgende:

For at besvare opkaldet, skal du gøre et af
følgende:• Tryk på den blinkende gule tast .

• Tryk på den blinkende gule tast .• Tryk på . Telefonen ringer. Løft
håndsættet, og tryk på programtasten Besvar. • Løfte håndsættet.

Hvis du var i gang med at lytte til en talemeddelelse,
afbrydes meddelelsen midlertidigt. Når du afslutter
opkaldet, kan du fortsætte med at lytte til dine
meddelelser.

Hvis du ikke gør noget, omdirigeres det indgående opkald til din voicemailtjeneste.
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Linje ikke åben, tast lyser ikke .Linje åben, tast grøn .Begivenhed

Udfør en af følgende handlinger:Udfør en af følgende handlinger:Foretage et opkald

•• Tryk på programtastenNyt opk , og
ring derefter op til det ønskede nummer.

Tryk på programtasten Nyt opk , og
ring derefter op til det ønskede nummer.

• •Tryk på , og vent indtil opkaldet er slut.

Tryk på , og ring derefter op til det ønskede
nummer.

Løft håndsættet, og ring op ti det ønskede
nummer.

Hvis du var i gang med at lytte til en talemeddelelse,
afbrydes meddelelsen midlertidigt. Når du afslutter
opkaldet, kan du fortsætte med at lytte til dine
meddelelser.
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