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Mikä on Visual Voicemail?
Visual Voicemail on vaihtoehto äänipuhepostille. Voit käsitellä viestejä puhelimen näytössä äänikehotteisiin vastaamisen sijaan.
Voit tarkastella viestiluetteloa ja toistaa viestejä. Voit myös laatia, välittää ja poistaa viestejä sekä vastata niihin.

Visual Voicemail puhelimessa

Käynnistä Visual Voicemail painamalla .Viestit-painike1

Toimintonäppäimillä voit toistaa, poistaa, välittää ja laatia ääniviestejä sekä vastata
niihin. Käytä kosketusnäyttöpuhelimissa näytössä olevia painikkeita.

Toimintonäppäimet2

Saat muut ääniviestitoiminnot näkyviin painamalla Lisää-toimintonäppäintä. Jos tässä
oppaassa kuvatut toimintonäppäimet eivät ole näkyvissä, voit tuoda ne näkyviin painamalla
Lisää-toimintonäppäintä. Paina kosketusnäyttöpuhelimissa Lisää-painiketta näytössä.

Lisää-toimintonäppäin3
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Linjaa ei tarvitse avata, ennen kuin Visual Voicemail käynnistetään. Voit välttää muiden

häiritsemisen viestiä kuunnellessasi odottamalla, kunnes puheluistuntopainike on vihreä
ja nostamalla sitten kuulokkeen.

Puheluistunto-painikkeet

ja kuuloke

4, 5

Navigointialustalla voit korostaa viestin tai muita kohteita näytössä. Valitse-painikkeella voit
toistaa tai keskeyttää viestin tai valita, muokata tai vaihtaamuita korostettuja kohteita. Äänessä
voi siirtyä taakse- ja eteenpäin viestiä toistettaessa painamalla vasemmalle tai oikealle.

Navigointialusta ja
Valitse-painike
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Kosketusnäytön käyttäminen
Jos sinulla on kosketusnäyttöpuhelin, Visual Voicemail on käytettävissä seuraavasti:

• Voit valita viestin painamalla sitä, kun se näkyy näytössä.

• Voit toistaa tai keskeyttää viestin painamalla toisto- ja keskeytyskuvakkeita.

• Paina viestin edistymispalkkia, jos haluat siirtyä eteen- tai taaksepäin viestissä.

• Näpäytä viestiä, jos haluat selata ylös tai alas viesteissä. Kun näpäytät ylöspäin, seuraava viestinäyttö tulee näkyviin. Kun
näpäytät alaspäin, edellinen viestinäyttö tulee näkyviin.

Käyttäminen: Visual Voicemail

Ennen kuin aloitat

Ohjelman Visual Voicemail käyttäminen edellyttää sisäänkirjautumista.

Tee näin

Vaihe 1 Käynnistä Visual Voicemail painamalla .
Vaihe 2 Anna puhepostitilin numeerinen PIN-koodi.
Vaihe 3 Paina Kirjaudu sisään -toimintonäppäintä.

Visual Voicemail tuo näkyviin luettelon ääniviesteistä.

Kirjautuneena pysyminen ja uloskirjautuminen
Jos otatMuista minut -asetuksen käyttöön sisäänkirjautumisen yhteydessä, Visual Voicemail pitää sinut kirjautuneena lopettaessasi
ohjelman käytön. Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran. Asetus ei ehkä ole myöskään käytettävissä
sivustossasi.
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Toiminnot"Muista minut" -asetuksen tila

Voit lopettaa ja pysyä samalla kirjautuneena painamalla Lopeta-toimintonäppäintä.Kyllä

Jos haluat kirjautua ulos, paina Kirjaudu ulos -toimintonäppäintä. Jos valitset
uloskirjautumisen, sinun on kirjauduttava uudelleen sisään, kun käytät Visual Voicemail
-ohjelmaa seuraavan kerran.

Voit lopettaa painamalla Lopeta-toimintonäppäintä.Ei tai ei käytettävissä

Viestien toistaminen

Tee näin

Vaihe 1 Kosketusnäytön tai navigointialustan avulla voit korostaa toistettavan viestin.
Vaihe 2 Jos haluat toistaa viestin, paina Toista-toimintonäppäintä tai navigointialustan keskellä olevaa Valitse-painiketta.

Voit välttää muiden häiritsemisen viestiä kuunnellessasi odottamalla, kunnes puheluistuntopainike on vihreä ja
nostamalla sitten kuulokkeen.

Puhelujen vastaanottaminen ja soittaminen
Visual Voicemail avaa linjan vain, kun käynnistät sovelluksen, toistat viestin tai tallennat viestin. Seuraavassa taulukossa on tietoja
puhelujen vastaanottamisesta ja soittamisesta, kun Visual Voicemail on käynnissä.

Linja ei auki, painike ei pala Linja auki, painike vihreä Tapahtuma

Seuraavaa tapahtuu:Seuraavaa tapahtuu:Puhelun
vastaanottaminen

•• Puhelin soi.Kuulet äänimerkin.

• •Jokin puheluistuntopainikkeista vilkkuu

keltaisena .

Jokin puheluistuntopainikkeista vilkkuu

keltaisena .

•• Saapuvan puhelun numero tulee näkyviin.Saapuvan puhelun numero tulee näkyviin.

Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla: Voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

• Paina vilkkuvaa keltaista painiketta . • Paina vilkkuvaa keltaista painiketta .

•• Nosta kuuloke.Paina . Puhelin soi. Nosta kuuloke tai
paina Vastaa-toimintonäppäintä.

Jos olit kuuntelemassa ääniviestiä, viesti keskeytetään.
Kun lopetat puhelun, voit jatkaa viestien
kuuntelemista.
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Linja ei auki, painike ei pala Linja auki, painike vihreä Tapahtuma

Jos et tee mitään, saapuva puhelu ohjataan puhepostipalveluun.

Tee jokin seuraavista:Tee jokin seuraavista:Puhelun
soittaminen

•• Paina Uusi puhelu -toimintonäppäintä

ja valitse sitten tarvitsemasi numero.
PainaUusi puhelu -toimintonäppäintä
ja valitse sitten tarvitsemasi numero.

• •Paina ja odota, kunnes puhelu on

päättynyt. Paina ja valitse sitten
tarvitsemasi numero.

Nosta kuuloke ja valitse sitten tarvitsemasi
numero.

Jos olit kuuntelemassa ääniviestiä, viesti keskeytetään.
Kun lopetat puhelun, voit jatkaa viestien
kuuntelemista.
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