
QUICK START GUIDE

Görüntülü Sesli Posta Sürüm 8.5 ve Üstü için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Visual Voicemail nedir? 2

Visual Voicemail telefonunuzda 2

Visual Voicemail Uygulamasına Erişim 3

Oturumun Açık Kalması ve Oturumu Kapatma 3

Mesajları Oynatma 4

Arama Yapma ve Yanıtlama 4



Revised: January 7, 2011, OL-20598-01

Visual Voicemail nedir?
Visual Voicemail sesli postaya bir alternatiftir. Mesajlarınız üzerine çalışırken sesli istemlere yanıt vermek yerine telefonunuzdaki
ekranı kullanırsınız. Mesajlarınızın bir listesini görüntüleyebilir ve mesajlarınızı oynatabilirsiniz. Ayrıca mesaj oluşturabilir, mesajlara
yanıt verebilir, mesajları yönlendirebilir ve silebilirsiniz.

Visual Voicemail telefonunuzda

'ne basarak Visual Voicemail uygulamasını başlatın.Mesajlar düğmesi1

uygulamasının sesli mesajları oynatması, silmesi, yanıtlaması, yönlendirmesi ve
oluşturması için tuşları kullanın. Dokunmatik ekranlı telefonlarda ekran üstündeki düğmeyi
kullanın.

Tuşlar2

Diğer sesli mesaj işlevlerini görmek içinDiğer tuşuna basın. Bu kılavuzda açıklanan yazılım
tuşlarını göremezseniz, bunları görüntülemek için Diğer tuşuna basın. Dokunmatik ekranlı
telefonlarda, ekran üstündeki Diğer düğmesine basın.

Diğer tuşu3
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Visual Voicemail uygulamasını başlatmadan önce bir satır açmanıza gerek yoktur. Bir mesajı
dinlerken başkalarını rahatsız etmemek için, arama oturumu düğmesi yeşil olana kadar

bekleyin , ardından ahizeyi kaldırın.

Arama Oturumu
düğmeleri
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ve Ahize

Ekran üstündeki bir mesajı ya da diğer öğeleri vurgulamak üzere kaydırmak için Navigasyon
panelini kullanın. Bir mesajı oynatmak veya duraklatmak ya da diğer vurgulanan öğeleri

Navigasyon paneli ve
Seç düğmesi
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seçmek, düzenlemek veya aralarında geçiş yapmak için Seç düğmesini kullanın. Bir mesajı
oynatırken, sağa ya da sola bastığınızda ses geri ya da ileri alınır.

Dokunmatik ekran kullanımı
Dokunmatik ekranlı bir telefonunuz varsaVisual Voicemail ürününü aşağıdaki şekillerde kullanabilirsiniz:

• Mesajı seçmek için ekran üzerindeki bir mesaja basın.

• Mesajı oynatmak ya da duraklatmak için oynat ve duraklat simgelerine basın.

• Mesaj içinde ileri ya da geri gitmek için mesajın ilerleme çubuğuna basın.

• Mesajlarınızı aşağı ya da yukarı kaydırmak için mesaj listesinde gezinme hareketini kullanın. Yukarı çıktığınızda, bir sonraki
mesaj ekranı görüntülenir. Aşağı indiğinizde, önceki mesaj ekranı görüntülenir.

Visual Voicemail Uygulamasına Erişim

Başlamadan Önce

Visual Voicemail uygulamasını kullanmak için oturum açmalısınız.

Yordam

Adım 1 'ne basarak Visual Voicemail uygulamasını başlatın.
Adım 2 Sesli posta hesabınızın sayısal PIN kodunu girin.
Adım 3 Oturum Aç tuşuna basın.

Visual Voicemail sesli mesajlarınızın bir listesini görüntüler.

Oturumun Açık Kalması ve Oturumu Kapatma
Oturum açtığınızda Beni Hatırla seçeneğini etkinleştirirseniz, Visual Voicemail oturumunuzu çıkış yaptıktan sonra da korur. Bu
seçenek ilk kez oturum açtığınızda sunulmaz ya da seçenek sitenizde kullanılmıyor olabilir.

3



Eylemler"Beni Anımsa" Seçeneği Durumu

Çıkış yaptığınız halde oturumunuzun açık kalması için, Çık tuşuna basın.Evet

Oturumu kapatmak için, Otr.Kpt. tuşuna basın. Oturumu kapatmayı seçerseniz, Visual
Voicemail uygulamasını bir sonraki kullanışınızda tekrar oturum açmanız gerekir.

Çıkmak için, Çık tuşuna basın.Hayır ya da kullanılamıyor

Mesajları Oynatma

Yordam

Adım 1 Oynatmak istediğiniz mesajı vurgulamak için dokunmatik ekranı ya da navigasyon panelini kullanın.
Adım 2 Mesajı oynatmak için, Oynat tuşuna basın ya da navigasyon panelinde bulunan ortadaki Seç düğmesine basın.

Bir mesajı dinlerken başkalarını rahatsız etmemek için, arama oturumu düğmesi yeşil olana kadar bekleyin , ardından
ahizeyi kaldırın.

Arama Yapma ve Yanıtlama
Visual Voicemail uygulamayı başlattığınızda sadece bir satır açar, bir mesajı oynatın ya da bir mesaj kaydedin. Visual Voicemail
çalışırken aramaların nasıl yapılacağı ve yanıtlanacağıyla ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya başvurun.

Satır Açık Değil, Düğme Yanmıyor Satır Açık, Düğme Yeşil Etkinlik

Aşağıdakiler gerçekleşir:Aşağıdakiler gerçekleşir:Çağrı yanıtlama

•• Telefonunuz çalar.Bir bip sesi duyarsınız.

• Arama oturum düğmelerinizden biri sarı

renkte yanar .

• Arama oturum düğmelerinizden biri sarı renkte

yanar .

• Gelen arama numarası bildirimi görüntülenir.• Gelen arama numarası bildirimi görüntülenir.

Aramayı kabul etmek için, aşağıdakilerden birini
uygulayın:

Aramayı kabul etmek için, aşağıdakilerden birini
uygulayın:

• Yanan sarı düğmeye basın .• Yanan sarı düğmeye basın .

• Ahizeyi kaldırın.• öğesine basın. Telefonunuz çalar. Ahizeyi
kaldırın ya da Cevapla tuşuna basın.

Bir sesli mesaj dinliyorsanız, mesaj duraklatılır.
Görüşmenizi sonlandırdığınızda, mesajlarınızı
dinlemeye devam edebilirsiniz.
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Satır Açık Değil, Düğme Yanmıyor Satır Açık, Düğme Yeşil Etkinlik

Bir şey yapmazsanız gelen arama sesli mesaj servisinize yönlendirilir.

Aşağıdakilerden birini uygulayın:Aşağıdakilerden birini uygulayın:Arama yapma

•• YeniArama tuşuna basın , ardından
gereken numarayı tuşlayın.

Yeni Arama tuşuna basın , ardından
gereken numarayı tuşlayın.

• •. 'ne basın ve arama sonlanana kadar

bekleyin. .'ne basın, ardından gereken
numarayı tuşlayın.

Ahizeyi kaldırın, ardından gereken numarayı
tuşlayın.

Bir sesli mesaj dinliyorsanız, mesaj duraklatılır.
Görüşmenizi sonlandırdığınızda, mesajlarınızı
dinlemeye devam edebilirsiniz.
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