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O que é Mensagem de voz visual?
Mensagem de voz visual é uma alternativa para a mensagem de voz com áudio. Use a tela em seu telefone para utilizar suas
mensagens, em vez de responder a avisos de áudio. Você pode visualizar uma lista de suas mensagens e reproduzi-las. Também é
possível redigir, responder, encaminhar e excluir mensagens.

Mensagem de voz visual em seu telefone

Pressione o (Mensagens) para iniciar a Mensagem de voz visual.Botão Mensagens1

Use as teclas de função para reproduzir, excluir, responder, encaminhar e compor
mensagens de voz. Em telefones com tela sensível ao toque, use os botões na tela.

Teclas de função2

Pressione a tecla de funçãoMore (Mais) para ver outras funções de mensagem de voz. Se
você não puder ver as teclas de função mencionadas neste guia, pressione a tecla de função

Tecla de função More
(Mais)
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More (Mais) para exibi-las. Em telefones com tela sensível ao toque, pressione o botãoMore
(Mais) na tela.
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Você não precisa abrir uma linha para iniciar aMensagem de voz visual. Para evitar perturbar
outras pessoas quando você ouvir uma mensagem, aguarde até que o botão de sessão de

chamada esteja verde e levante o receptor.

Botões de sessão de
chamada
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e receptor

Use o painel de navegação para navegar para uma mensagem selecionada ou outros itens na
tela. Use o botão Select (Selecionar) para reproduzir ou pausar uma mensagem, ou para

Painel de navegação e
botão Select
(Selecionar)
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selecionar, editar ou alternar outros itens selecionados. Ao reproduzir uma mensagem,
pressionar à esquerda ou à direita voltará ou avançar no áudio.

Como usar a tela sensível ao toque
Se você tiver um telefone com tela sensível ao toque, você poderá utilizá-lo com Mensagem de voz visual das seguintes formas:

• Pressione uma mensagem na tela para selecionar a mensagem.

• Pressione os ícones de reprodução e pausa para reproduzir ou pausar uma mensagem.

• Pressione a barra de progresso da mensagem para avançar ou voltar na mensagem.

• Toque na lista da mensagem para percorrer suas mensagens para baixo ou para cima. Quando você tocar para cima, a próxima
tela de mensagens será exibida. Quando você tocar para baixo, a tela anterior de mensagens será exibida.

Como acessar a Mensagem de voz visual

Antes de iniciar

Você deve conectar-se para usar a Mensagem de voz visual.

Procedimento

Etapa 1 Pressione o botão (Mensagens) para iniciar a Mensagem de voz visual.
Etapa 2 Insira o PIN numérico de sua conta de mensagem de voz.
Etapa 3 Pressione a tecla de função Sign In (Conectar-se).

Mensagem de voz visual exibirá uma lista de suas mensagens de voz.

Como permanecer conectado e como desconectar
Se você habilitar a opção Remember Me (Lembrar-me) quando conectar, a Mensagem de voz visual manterá você conectado após
sua saída. Essa opção não é oferecida na primeira vez que você se conecta ou a opção pode não estar disponível em seu local.
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AçõesStatus da opção "Remember Me"
(Lembrar-me)

Para sair mas continuar conectado, pressione a tecla de função Exit (Sair).Sim

Para se desconectar, pressione a tecla de função SignOut (Desconectar). Se você escolher
se desconectar, será necessário conectar-se na próxima vez que você usar a Mensagem
de voz visual.

Para sair, pressione a tecla de função Exit (Sair).Não ou não disponível

Como reproduzir mensagens

Procedimento

Etapa 1 Use a tela sensível ao toque ou o painel de navegação para selecionar a mensagem que deseja reproduzir.
Etapa 2 Para reproduzir a mensagem, pressione a tecla de função Play (Reproduzir) ou pressione o botão Select (Selecionar) central

no painel de navegação.
Para evitar perturbar outras pessoas quando você ouvir uma mensagem, aguarde até que o botão de sessão de chamada

esteja verde e levante o receptor.

Como receber e fazer chamadas
Mensagem de voz visual somente abre uma linha quando você inicia o aplicativo, reproduz uma mensagem ou grava uma mensagem.
Consulte a tabela a seguir para obter informações sobre como receber e fazer chamadas enquanto a Mensagem de voz visual estiver
em execução.

Linha não aberta, botão não aceso Linha aberta, botão verde Evento

Ocorrerá o seguinte:Ocorrerá o seguinte:Receber uma
chamada

•• Seu telefone irá tocar.Você ouvirá um bipe.

• •Um de seus botões de sessão de chamada

piscará em amarelo .

Um de seus botões de sessão de chamada

piscará em amarelo .

•• Será exibida uma notificação do número de
chamada recebida.

Será exibida uma notificação do número de
chamada recebida.

Para atender a chamada, execute uma das seguintes
opções:

Para atender a chamada, execute uma das seguintes
opções:

• Pressione o botão amarelo piscando . • Pressione o botão amarelo piscando .
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Linha não aberta, botão não aceso Linha aberta, botão verde Evento

• Levante o receptor.• Pressione . Seu telefone irá tocar. Levante
o receptor ou pressione a tecla de função
Answer (Atender).

Se você estiver ouvindo uma mensagem de voz, a
mensagem será pausada. Quando você encerrar sua
chamada, você poderá continuar ouvindo suas
mensagens.

Se você não tomar qualquer atitude, a chamada recebida será desviada para seu serviço de mensagem de
voz.

Execute um destes procedimentos:Execute um destes procedimentos:Efetuar uma
chamada

•• Pressione a tecla de funçãoNew Call (Nova

chamada) e disque o número
desejado.

Pressione a tecla de função New Call (Nova

chamada) e disque o número desejado.

• Pressione e aguarde até que a chamada

seja encerrada. Pressione e disque o
número desejado.

• Levante o receptor e disque o número
desejado.

Se você estiver ouvindo uma mensagem de voz, a
mensagem será pausada. Quando você encerrar sua
chamada, você poderá continuar ouvindo suas
mensagens.
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