Brug af mobilsvar/viderestillinger.

Hvordan slår jeg mobilsvar fra?
Indtast ##002# og enten ring op eller tryk på send – terminal bestemt.

Hvordan slår jeg mobilsvarer til?
Indtast **004*21111111# og igen enten ring op el tryk på send.

Hvordan ændrer jeg interval før den går videre til mobilsvar?
**61*21111111**antal sekunder# og enten ring op el tryk på send.
Der kan vælges mellem 15,20,25 og 30 sekunder.

Brug af mobilsvar 1. gang
Der ringes op til 21111111 – her vil speakeren bede om en adgangskode man finder selv på en og
gentager den. Herefter er det muligt indtale egen velkomsthilsen og opsætte mobilsvar efter ens
ønsker.
Næste gang man ringer op til 21111111 vil man komme direkte igennem og kunne aflytte
eventuelle beskeder.
Brug af mobilsvar i udlandet
Når du befinder dig i udlandet skal du gøre som beskrevet her for at aflytte mobilsvar
:
1. Ring til din telefonsvarer, 21111111
2. Når du bliver bedt om at indtaste nummeret på den, som du vil lægge en besked hos,
indtaster du dit eget mobilnummer
3. Når din velkomsthilsen starter, skal du med det samme indtaste # og vente ca. to sekunder
4. Indtast nu din adgangskode og afslut med #
5. Herefter afspilles dine beskeder

Telefonsvaren kan rumme 25 beskeder. Når den er fyldt, kan der ikke modtages nye før gamle
beskeder er slettet. Beskeder, der ikke er blevet aflyttet, slettes efter 30 dage, og aflyttede beskeder
slettes efter 10 dage medmindre du selv sletter dem.

Det anbefales at man enten aktiverer Ubetinget viderestilling eller helt sletter
viderestillingerne hvis man skal af sted til udlandet for at undgå meget dyre
viderestillingstakseringer. Husk at kontrollere dette ved et opkald til nummeret.
Andre services.
Hvem har ringet?
Hvem har ringet er en gratis sms service som er virker hvis ikke der ikke er nogle aktive
viderestillinger og kun hvis man befinder sig i Danmark.
Den aktiveres ved at taste
*139*1# enten ring op el tryk på send
Servicen deaktiveres således
*139*0# enten ring op el tryk på send
Sms problemer
Nummeret på beskedcentralen skal være +4540390999, +45 må ikke erstattes af 0045, det indkodes
under beskeder og beskedindstillinger.
Samtidigt skal der kontrolleres beskeder sendes som tekst også under besked indstillinger.

