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KOTIVASTAAJAN PIKAKÄYTTÖOHJE

Uudistuneen Kotivastaajan käyttöönotto tapahtuu ottamalla yhteyttä vastaajaan kotipuhelimella. Yhteyden otat nostamalla luurin ja odottamalla n. 5 sekuntia, kunnes Kotivastaaja aktivoituu.
Ensimmäisellä kerralla kuulet uuden käyttäjän opastuksen jonka avustuksella voit tehdä seuraavat asetukset ja äänitykset:


Aseta aluksi 2-8 numeroinen tunnusluku. Tunnuslukua tarvitset aina kun käytät vastaajaa muusta kuin omasta numerostasi.



Äänitä seuraavaksi oma tervehdyksesi (pituus enintään 3 minuuttia). Jos et halua äänittää omaa tervehdystäsi, vastaajapalvelu käyttää oletustervehdystä:
”Hei! Tervetuloa vastaajapalveluun. Voit jättää viestin äänimerkin jälkeen.”



Tämän jälkeen Kotivastaajasi on käyttövalmis. Kun haluat lopettaa yhteyden, sulje puhelin.

Halutessasi voit tehdä myös myöhemmin muutoksia asetuksiin. Asetukset -valikko löytyy päävalikosta,
jonne pääset kuunneltuasi viestit ja soittotiedot. Mikäli et halua kuunnella viestejä ja soittotietoja paina #näppäintä heti jokaisen viesti- ja soittotiedotteen alussa, jolloin pääset päävalikkoon. (Tällöin riittää, että
painat #-näppäintä enintään neljä kertaa.)

1 Kotivastaajan päävalikko
Eri toiminteisiin voit siirtyä käyttämällä seuraavia näppäimiä:
1
uusien viestien ja soittotietojen* kuuntelu
2
vanhat viestit ja soittotiedot
3
asetukset
8
toiminteen opaste
Kun haluat lopettaa yhteyden, sulje puhelin.
* Soittotiedoissa tallentuu soittajan numero ja soittoaika, vaikka viestiä ei jätetä.

2 Viestien kuuntelu
1. Kuuntelu kotinumerosta: nosta luuri ja odota n. 5 sekuntia, kunnes Kotivastaaja aktivoituu. Kotivastaajasi kertoo sinulle tulleista uusista viesteistä aina kun nostat luurin.
Kuuntelu muusta numerosta: soita numeroosi ja odota kunnes puhelu siirtyy vastaajasi. Näppäile
tervehdyksen aikana # tunnusluku #.
2. Kuuntele viestit: Kuulet aluksi uudet viestit ja soittotiedot ja sitten vanhat viestit ja soittotiedot. Tallennetut viestit ja soittotiedot säilyvät yhdeksän vuorokautta. Kuunnellut mutta tallentamattomat viestit ja soittotiedot säilyvät kolme vuorokautta. Kuuntelemattomat viestit ja soittotiedot säilyvät 32 vuorokautta. Kotivastaajaasi mahtuu enintään 30 uutta ja 30 vanhaa viestiä tai soittotietoa.
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Näppäintoiminnot viestien kuuntelun aikana:
4
tallennat viestin tai soittotiedon
5
poistat viestin tai soittotiedon
6
siirryt viestissä taaksepäin
7
poistat kaikki soittotiedot
8
kuulet toiminteen opasteen
9
siirryt viestissä eteenpäin
#
pääset aina seuraavaan viestiin, soittotietoon tai toiminteeseen
*
toistat nykyisen viestin tai soittotiedon tai pääset edelliseen
Kun haluat lopettaa yhteyden, sulje puhelin.

3 Kotivastaajan asetukset
Asetukset -valikkoon siirryt päävalikosta painamalla 3. Kotivastaaja opastaa sinua koko ajan.
Käytössäsi olevat näppäimet:
1
muuta tervehdyksiä
2
muuta tunnuslukua
3
aseta soittotietojen tallennus päälle tai pois päältä
4
aseta soittajan numeron tallennus päälle tai pois päältä
5
aseta ääniviestien keräys päälle tai pois päältä
Kun haluat lopettaa yhteyden, sulje puhelin.

4 Kotivastaajan käyttövinkkejä
Puheluiden siirtyminen vastaajaan:
Jos linja on varattu, kuulee soittaja tiedotteen: ”Tavoittelemasi numero on varattu, puhelu siirtyy vastaajaan”
Jos puheluun ei vastata kuulee soittaja tiedotteen: ”Tavoittelemasi numero ei vastaa, puhelu siirtyy
vastaajaan."
Puhelut suoraan vastaajaan:
Voit siirtää puhelut suoraan Kotivastaajaan ilman, että puhelin soi kotona.
Siirron kytket päälle nostamalla luurin ja näppäilemällä välittömästi *14#.
Poistat siirron nostamalla luurin ja näppäilemällä #14#.
Soittajan numero puuttuu:
Vastaaja ei kerro salaisia tai puhelukohtaisesti estettyjä numeroita. Myöskään osa ulkomaalaisista
numeroista ei välity.

