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Mi a Visual Voicemail?
A Visual Voicemail egy alternatív hangposta-alkalmazás. Használatával a hangos adatkérésekre adott válaszok helyett telefonja
érintőképernyőjével kezelheti üzeneteit. A program listát jelenít meg az üzenetekről, és képes azok lejátszására. Továbbá lehetőséget
nyújt üzenetek rögzítésére, megválaszolására, továbbítására és törlésére.

Visual Voicemail a telefonján

Nyomja meg a gombot a Visual Voicemail elindításához.Üzenet gomb1

A funkciógombok használatával lejátszhatja, törölheti, megválaszolhatja, továbbíthatja,
valamint rögzítheti a hangüzeneteket. Az érintőképernyős telefonokon használja a képernyőn
megjelenített gombokat.

Funkciógombok2

Nyomja meg a Tovább funkciógombot a további hangüzenet-funkciók megjelenítéséhez.
Ha nem láthatók az útmutatóban leírt funkciógombok, nyomja meg aTovább funkciógombot

Tovább funkciógomb3

azok megjelenítéséhez. Az érintőképernyős telefonokon használja a képernyőn megjelenő
Tovább gombot.
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A Visual Voicemail indítása előtt nem kell hívást indítani. Hogy ne zavarjon másokat az

üzenetek meghallgatása során, várjon, amíg a hívásgomb zöldre vált , majd vegye fel
a telefonkagylót.

Hívásgombok

és telefonkagyló

4, 5

A Navigációs billentyűk használatával görgetheti a képernyőt üzenet vagy más elemek
kijelöléséhez. A Kijelölés gomb segítségével lejátszhatja, illetve szüneteltetheti az

Navigációs billentyűk és
Kijelölés gomb
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üzeneteket.Ugyanezzel a gombbal kijelölheti, szerkesztheti és átválthatja az egyéb kijelölt
elemeket. Az üzenetek lejátszása közben a jobb és a bal gomb használatával lehet előre-,
illetve visszaugrani a hangfelvételben.

Az érint képerny  használata
Ha érintőképernyős telefonnal rendelkezik, a Visual Voicemail kezelésére az alábbi módokon van lehetősége:

• Üzenet kiválasztásához nyomja meg az üzenetet a képernyőn.

• Az üzenet lejátszásához vagy szüneteltetéséhez nyomja meg a lejátszás, illetve a szüneteltetés ikont.

• Az üzenetben történő előre- vagy visszaugráshoz kattintson az üzenet folyamatjelzőjére.

• Pöccintéssel görgetheti az üzenetlistát felfelé vagy lefelé. Felfelé pöccintéskor megjelenik az üzenetlista következő oldala.
Lefelé pöccintéskor megjelenik az üzenetlista előző oldala.

A Visual Voicemail elérése

Miel tt nekilátna

A Visual Voicemail használatához be kell jelentkeznie.

A követend  eljárás

Lépés 1 Nyomja meg a gombot a Visual Voicemail elindításához.
Lépés 2 Írja be a hangpostafiókjához tartozó, számokból álló PIN kódot.
Lépés 3 Nyomja meg a Bejelentkezés funkciógombot.

A Visual Voicemail felsorolja a hangüzeneteket.

Bejelentkezett állapot megtartása és kijelentkezés
Ha engedélyezi a Jegyezzen meg beállítást a bejelentkezéskor, a Visual Voicemail megtartja a bejelentkezett állapotot a kilépés után
is. Ezt a beállítást a program az első indításkor nem ajánlja fel, illetve lehetséges, hogy egyes területeken a szolgáltatás nem érhető
el.
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MűveletekA"Jegyezzenmeg" beállítás állapota

Ha ki szeretne lépni a programból, de a rendszerbe bejelentkezve szeretne maradni, nyomja
meg a Kilépés funkciógombot.

Igen

A kijelentkezéshez nyomja meg a Kijelentkezés funkciógombot. Ha a kijelentkezést
választja, a Visual Voicemail következő használatakor újbóli bejelentkezésre lesz szükség.

A kilépéshez nyomja meg a Kilépés funkciógombot.Nem vagy nem érhető el

Üzenetek lejátszása

A követend  eljárás

Lépés 1 Az érintőképernyő vagy a navigációs billentyűk használatával jelölje ki a lejátszani kívánt üzenetet.
Lépés 2 Az üzenet lejátszásához nyomja meg aLejátszás funkciógombot vagy a navigációs billentyűk közül a középső, Kiválasztás

gombot.

Hogy ne zavarjon másokat az üzenetek meghallgatása során, várjon, amíg a hívásgomb zöldre vált , majd vegye fel
a telefonkagylót.

Hívások fogadása és kezdeményezése
A Visual Voicemail csak akkor indít hívást, amikor elindítja az alkalmazást, üzenetet játszik le vagy üzenetet rögzít. Az alábbi
táblázatban információkat találhat a hívások fogadásáról és kezdeményezéséről a Visual Voicemail futása közben.

Vonal lezárva, a gomb nem világít Vonal nyitva, a gomb zöld Esemény

A következő történik:A következő történik:Hívás fogadása

•• A telefon kicseng.Sípszó hallatszik.

• •Valamely hívási munkamenet gomb sárgán

villog .

Valamely hívási munkamenet gomb sárgán

villog .

•• Értesítés jelenik meg a hívó számával.Értesítés jelenik meg a hívó számával.

Hívás felvételéhez, hajtsa végre az alábbi műveletek
egyikét:

Hívás felvételéhez, hajtsa végre az alábbi
műveletek egyikét:

• Nyomja meg a villogó sárga gombot . • Nyomja meg a villogó sárga gombot .

•• Vegye fel a telefonkagylót.Nyomjameg a gombot. A telefon kicseng.
Vegye fel a telefonkagylót, vagy nyomja meg
a Válasz funkciógombot.
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Vonal lezárva, a gomb nem világít Vonal nyitva, a gomb zöld Esemény

Ha éppen hangüzenetet hallgatott meg, az üzenet
szünetel. A hívás befejeztével folytathatja üzenetei
meghallgatását.

Ha nem tesz semmit, a bejövő hívást a rendszer átirányítja hangpostájára.

Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:Hívás
kezdeményezése

•• Nyomja meg az Új hívás funkciógombot

, majd tárcsázza a kívánt számot.

Nyomja meg az Új hívás funkciógombot

, majd tárcsázza a kívánt számot.

• •Nyomja meg a gombot, és várjon a hívás

befejezésére.Nyomjameg a gombot,majd
tárcsázza a kívánt számot.

Vegye fel a telefonkagylót, majd tárcsázza
a kívánt számot.

Ha éppen hangüzenetet hallgatott meg, az üzenet
szünetel. A hívás befejeztével folytathatja üzenetei
meghallgatását.
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