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Τι είναι το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο;
Το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια εναλλακτική μορφή φωνητικού ταχυδρομείου. Αντί να απαντάτε σε ηχητικές
προτροπές, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την οθόνη του τηλεφώνου για τη διαχείριση των μηνυμάτων σας. Μπορείτε να
προβάλετε μια λίστα με τα μηνύματά σας και να εκτελέσετε αναπαραγωγή τους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε, να
προωθήσετε, να διαγράψετε και να απαντήσετε σε μηνύματα.

Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο στο τηλέφωνό σας

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο.Πλήκτρο μηνυμάτων1

Χρησιμοποιήστε τα προγραμματιζόμεναπλήκτρα για αναπαραγωγή, διαγραφή,
απάντηση,προώθηση και δημιουργία φωνητικών μηνυμάτων. Σε τηλέφωνα με οθόνη
αφής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην οθόνη.

Προγραμματιζόμενα
πλήκτρα
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Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Περισσότερα για την εμφάνιση άλλων
λειτουργιών φωνητικών μηνυμάτων. Εάν δεν εμφανίζονται τα προγραμματιζόμενα

Προγραμματιζόμενο
πλήκτροΠερισσότερα

3
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πλήκτρα που αναφέρονται σε αυτόν τον οδηγό, πατήστε το προγραμματιζόμενο
πλήκτρο Περισσότερα για να τα εμφανίσετε. Σε τηλέφωνα με οθόνη αφής, πατήστε
το πλήκτρο Περισσότερα στην οθόνη.

Δεν χρειάζεται να ανοίξετε μια γραμμή πριν ενεργοποιήσετε το Οπτικό φωνητικό
ταχυδρομείο. Για να μην ενοχλείτε τους άλλους κατά την ακρόαση ενός μηνύματος,

Πλήκτρα κλήσης4, 5

περιμένετε μέχρι να γίνει πράσινο το πλήκτρο κλήσης και στη συνέχεια σηκώστε
το ακουστικό.και ακουστικό

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να επισημάνετε ένα μήνυμα ή άλλα
στοιχεία στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επιλογής για την αναπαραγωγή ή

Πληκτρολόγιο
πλοήγησης και
πλήκτρο επιλογής
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παύση ενός μηνύματος ή για την επιλογή, επεξεργασία ή εναλλαγή άλλων
επισημασμένωνστοιχείων.Κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος,πατήστε αριστερά
ή δεξιά για να μετακινηθείτε πίσω ή εμπρός στο ηχητικό μήνυμα.

Χρήση της οθόνης αφής
Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει οθόνη αφής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο με τους εξής
τρόπους:

• Πατήστε ένα μήνυμα στην οθόνη για να επιλέξετε το μήνυμα.

• Πατήστε τα εικονίδια αναπαραγωγής και παύσης για να εκτελέσετε αναπαραγωγή ή παύση ενός μηνύματος.

• Πατήστε τη γραμμή προόδου του μηνύματος για να μετακινηθείτε εμπρός ή πίσω στο μήνυμα.

• Μετακινήστε το δείκτη στη λίστα μηνυμάτων για να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα επάνω ή κάτω στα μηνύματά
σας. Όταν μετακινείτε το δείκτη προς τα επάνω, εμφανίζεται η επόμενη οθόνη μηνυμάτων. Όταν μετακινείτε το δείκτη
προς τα κάτω, εμφανίζεται η προηγούμενη οθόνη μηνυμάτων.

Πρόσβαση στο Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο
Πριν ξεκινήσετε
Πρέπει να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο.

Διαδικασία

Βήμα 1 Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο.
Βήμα 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμητικό κωδικό PIN για το λογαριασμό φωνητικού ταχυδρομείου σας.
Βήμα 3 Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Είσοδος.

Το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο εμφανίζει μια λίστα των φωνητικών μηνυμάτων σας.
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Διατήρηση σύνδεσης και αποσύνδεση
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Απομνημόνευση κατά τη σύνδεση, το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο διατηρεί τη σύνδεσή
σας μετά την έξοδο. Αυτή η επιλογή δεν παρέχεται κατά την αρχική σύνδεση ή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στην
τοποθεσία σας.

ΕνέργειεςΚατάσταση επιλογής "Διατήρηση
των στοιχείων μου"

Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, αλλά να παραμείνετε συνδεδεμένοι, πατήστε το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Έξοδος.

Ναι

Για αποσύνδεση, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αποσύνδεση. Εάν
επιλέξετε να αποσυνδεθείτε, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά την επόμενη φορά
που θα χρησιμοποιήσετε το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο.

Για έξοδο, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Έξοδος.Όχι ή μη διαθέσιμο

Αναπαραγωγή μηνυμάτων

Διαδικασία

Βήμα 1 Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή το πληκτρολόγιο πλοήγησης για να επισημάνετε το μήνυμα που θέλετε να
αναπαραχθεί.

Βήμα 2 Για την αναπαραγωγή του μηνύματος, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο Αναπαραγωγή ή το κεντρικό
πλήκτρο επιλογής στο πληκτρολόγιο πλοήγησης.
Για να μην ενοχλείτε τους άλλους κατά την ακρόαση ενός μηνύματος,περιμένετε μέχρι να γίνει πράσινο το πλήκτρο

κλήσης και στη συνέχεια σηκώστε το ακουστικό.

Λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων
Το Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο ανοίγει μια γραμμή μόνο κατά την έναρξη της εφαρμογής, κατά την αναπαραγωγή ή την
εγγραφή ενός μηνύματος.Ανατρέξτε στον παρακάτωπίνακα για πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και την πραγματοποίηση
κλήσεων κατά την εκτέλεση του Οπτικό φωνητικό ταχυδρομείο.

Μη ανοικτή γραμμή, το πλήκτρο δεν είναι
αναμμένο

Ανοικτή γραμμή, το πλήκτρο ανάβει με πράσινο
χρώμα

Συμβάν

Συμβαίνουν τα εξής:Συμβαίνουν τα εξής:Λήψη κλήσης

•• Το τηλέφωνο χτυπάει.Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

• •Ένα πλήκτρο κλήσης αναβοσβήνει με

κίτρινο χρώμα .

Ένα πλήκτρο κλήσης αναβοσβήνει με

κίτρινο χρώμα .
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Μη ανοικτή γραμμή, το πλήκτρο δεν είναι
αναμμένο

Ανοικτή γραμμή, το πλήκτρο ανάβει με πράσινο
χρώμα

Συμβάν

• Εμφανίζεται μια ειδοποίηση του αριθμού
εισερχόμενης κλήσης.

• Εμφανίζεται μια ειδοποίηση του αριθμού
εισερχόμενης κλήσης.

Για να απαντήσετε στην κλήση, κάντε ένα από τα
εξής:

Για να απαντήσετε στην κλήση, κάντε ένα από
τα εξής:

• Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο που

αναβοσβήνει .

• Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο που

αναβοσβήνει .

•• Σηκώστε το ακουστικό.Πατήστε το . Το τηλέφωνο χτυπάει.
Σηκώστε το ακουστικό ή πατήστε το
προγραμματιζόμενο πλήκτρο Απάντηση.

Κατά την ακρόαση ενός φωνητικού μηνύματος,
πραγματοποιείται παύση του μηνύματος. Όταν
τερματίσετε την κλήση, μπορείτε να συνεχίσετε
την ακρόαση των μηνυμάτων σας.

Εάν δεν κάνετε καμία ενέργεια, η εισερχόμενη κλήση προωθείται στην υπηρεσία φωνητικών
μηνυμάτων.

Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:Πραγματοποίηση
κλήσης •• Πατήστε το προγραμματιζόμενοπλήκτρο

Νέα κλήση και πληκτρολογήστε
τον αριθμό που θέλετε.

Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο
Νέα κλήση και πληκτρολογήστε τον
αριθμό που θέλετε.

• •Πατήστε το και περιμένετε μέχρι να

τερματιστεί η κλήση. Πατήστε το και
πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

Σηκώστε το ακουστικό και
πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε.

Κατά την ακρόαση ενός φωνητικού μηνύματος,
πραγματοποιείται παύση του μηνύματος. Όταν
τερματίσετε την κλήση, μπορείτε να συνεχίσετε
την ακρόαση των μηνυμάτων σας.
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