KOTIVASTAAJA

Kotivastaaja on helppokäyttöinen vastaajapalvelu, puhelinvastaaja ilman erillistä laitetta omassa puhelimessasi.
Puhelu ohjautuu vastaajaan kun et vastaa tai kun puhelin on varattu. Viestit voit kuunnella omasta
kotipuhelimestasi tai mistä tahansa puhelimesta. Operaattorisi voi rekisteröidä pyynnöstäsi yhden tai
useamman puhelinnumeron kotivastaajasi pääsynumeroksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos matkapuhelimesi
numero on määritelty pääsynumeroksi, pääset kuuntelemaan kotivastaajaa matkapuhelimellasi.

Huomaa, että kotivastaajaan voidaan määritellä käyttäjäksi useampi liittymä (pääsynumero), mutta yksi
liittymä voidaan määritellä vain yhteen kotivastaajaan pääsynumeroksi (katso yllä oleva kuva).

Kotivastaajan käyttöohjeet
Uuden käyttäjän opastus
Kun käytät palvelua ensimmäistä kertaa, Kotivastaaja neuvoo Sinua yksityiskohtaisesti.
Toimi silloin seuraavasti:
1) Nosta luuri
2) Odota noin 5 sekuntia. Sinut yhdistetään Kotivastaajaan

Kun haluat kuunnella viestit kotonasi:
1) Nosta luuri
2) Odota noin 5 sekuntia. Sinut yhdistetään Kotivastaajaan
3) Kuulet suoraan ensimmäisen viestin
4) Jos haluat kuunnella viestin uudelleen, paina 1
5) Jos haluat tallettaa viestin, paina 2
6) Viesti poistetaan painamalla 3
7) Kun haluat lopettaa, sulje puhelin

Kun haluat kuunnella viestit toisesta liittymästä kotisi ulkopuolelta ja toisen liittymän numero määritelty
vastaajan pääsynumeroksi (Operaattori voi määritellä yhden tai useamman pääsynumeron pyydettäessä) :
1) Soita numeroon 02970 99 0000
2) Tiedote kertoo onko sinulla uusia ja/tai tallennettuja viestejä
3) Kuulet sen jälkeen mistä numerosta viesti on jätetty ja sen jälkeen viestin
4) Jos haluat kuunnella viestin uudelleen, paina 1
5) Jos haluat tallettaa viestin, paina 2
6) Jos haluat poistaa viestin, paina 3
7) Kun haluat lopettaa, sulje puhelin

Kun haluat kuunnella viestit toisesta liittymästä kotisi ulkopuolelta:
1) Soita omaan puhelinnumeroosi
2) Anna puhelimesi soida kunnes vastaaja vastaa
3) Näppäile * tervehdysviestin aikana
4) Näppäile tunnuslukusi ja *
5) Tiedote kertoo onko sinulla uusia ja/tai tallennettuja viestejä
6) Kuulet sen jälkeen mistä numerosta viesti on jätetty ja sen jälkeen viestin
7) Jos haluat kuunnella viestin uudelleen, paina 1
8) Jos haluat tallettaa viestin, paina 2
9) Jos haluat poistaa viestin, paina 3
10) Kun haluat lopettaa, sulje puhelin

Kun haluat muuttaa tervehdyksesi kotonasi:
1) Nosta luuri
2) Odota noin 5 sekuntia. Sinut yhdistetään Kotivastaajaan
3) Jos sinulla on viestejä, kuuntelun jälkeen, talleta tai tuhoa ne. Näin pääset seuraavaan äänivalikkoon.
4) Voit kuunnella tervehdyksesi painamalla 1
5) Voit muuttaa tervehdystä painamalla 2
6) Sanele veisti äänimerkin jälkeen ja paina *
7) Voit palauttaa oletustervehdyksen painamalla 3
8) Kun haluat lopettaa, sulje puhelin

Kun haluat muuttaa tervehdystäsi toisesta liittymästä kotisi ulkopuolelta ja toisen liittymän numero
määritelty vastaajan pääsynumeroksi (Operaattori voi määritellä yhden tai useamman pääsynumeron
pyydettäessä):
1) Soita numeroon 02970 99 0000
2) Jos sinulla on viestejä, kuuntelun jälkeen, talleta tai tuhoa ne. Näin pääset seuraavaan äänivalikkoon.
3) Voit kuunnella tervehdyksesi painamalla 1
4) Voit muuttaa tervehdystä painamalla 2
5) Sanele veisti äänimerkin jälkeen ja paina *
6) Voit palauttaa oletustervehdyksen painamalla 3

7) Kun haluat lopettaa, sulje puhelin

Kun haluat muuttaa tervehdystäsi toisesta liittymästä kotisi ulkopuolelta:
1) Soita omaan puhelinnumeroosi
2) Anna puhelimesi soida, kunnes Kotivastaaja vastaa
3) Näppäile * tervehdyksen aikana
4) Näppäile tunnuslukusi ja *
5) Jos sinulla on viestejä, kuuntelun jälkeen, talleta tai tuhoa ne. Näin pääset seuraavaan äänivalikkoon.
6) Voit kuunnella tervehdyksesi painamalla 1
7) Voit muuttaa tervehdystä painamalla 2
8) Sanele veisti äänimerkin jälkeen ja paina *
9) Voit palauttaa oletustervehdyksen painamalla 3
7) Kun haluat lopettaa, sulje puhelin

Puhelujen ohjaus suoraan Kotivastaajaan
Voit halutessasi ohjata puhelut suoraan Kotivastaajaan. Suoran siirron Kotivastaajaan kytket päälle nostamalla
luurin ja näppäilemällä *14#. Poistat siirron nostamalla luurin ja näppäilemällä #14#.

Vastaajan käyttö toisen oman liittymän vastaajana
Puhelujen kääntö vastaajalle toisesta omasta liittymästä (operaattori määritellyt numeron pääsynumeroksi)
1) Tee viivesiirto vastaajalle *61*02970990000

