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Trio VoiceMail - Röstbrevlåda 

Med hjälp av röstbrevlådan Trio Voicemail kan du bland annat: 

• Lyssna av röstmeddelanden 
• Hänvisa din telefon 

Figuren nedan visar översiktligt hur röstbrevlådan används. Respektive steg beskrivs senare i denna 
manual. Telefonnumret till röstbrevlådan är 26150. Den personliga koden är som standard din 
anknytning och bör ändras. 

 

 

 

 

 

 

 

Du vägleds av en röstguide som anger de olika alternativen i respektive meny. 

Rekommendation är att du utför instruktionen nedan första gången du använder röstbrevlådan.  

1. Ring upp röstbrevlådan från din egen anknytning 
Telefonnumret är 26150. 

2. Ange din personliga kod 
Personlig kod = din anknytning 

3. Tryck 2 för att komma till Inställningsmenyn 
4. Byt din personliga kod 

Koden kan bestå av 2-9 siffror. 
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Ringa upp röstbrevlådan 

Du når röstbrevlådan på lite olika sätt beroende på varifrån du ringer: 

Ringa upp från din egen anknytning 

1. Ring det interna numret, 26150, till röstbrevlådan. 
2. Ange din personliga kod, avsluta med #. 

Ringa upp från annan anknytning 

1. Ring det interna numret, 26150, till röstbrevlådan. 
2. Tryck #. 
3. Ange din anknytning, avsluta med #. 
4. Ange din personliga kod, avsluta med #. 

Ringa upp från ett externt telefonnummer 

1. Ring det externa numret, 046-2226150, till röstbrevlådan. 
2. Ange din anknytning, avsluta med #. 
3. Ange din personliga kod, avsluta med #. 

Avlyssna meddelanden 

Du avlyssnar din röstbrevlåda på något av följande sätt: 

• Ring upp röstbrevlådan och logga in så spelas inkomna meddelanden upp automatiskt. 
• Tryck 1 i Huvudmenyn 
• Medan du lyssnar på dina meddelanden kan du utföra följande val: 

6 = Radera meddelande/Ångra 
7 = Föregående meddelande 
8 = Paus/Fortsätt avlyssning 
9 = Nästa meddelande 
77 = Snabbspola bakåt 
99 = Snabbspola framåt 
0 = Hjälpfunktion 
* = direkt till Huvudmenyn 

Radera meddelande/Ångra 
Tryck 6 när meddelandet spelas upp så raderas med automtiskt direkt när samtalet avslutas. OBS: För 
att kunna ångra en radering måste detta åtgärdas innan samtalet avslutas. För att ångra raderingen 
avlyssnar du meddelandet igen och trycker 6 då meddelandet spelas upp. 

Föregående meddelande 
Tryck 7 när meddelandet spelas upp så hoppar du till början av föregående meddelande. 

Paus/Fortsätt avlyssning 
Tryck 8 när meddelandet spelas upp för att göra en paus. Tryck 8 igen gör att fortsätta avlyssna. 
Pipljud hörs med jämna mellanrum under pausen. 

Nästa meddelande 
Tryck 9 när meddelande spelas upp för att hoppa till början av nästa meddelande. 
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Snabbspola bakåt 
Tryck 77 när meddelandet spelas upp så hoppar du tillbaka några sekunder i meddelandet.  

Snabbspola framåt 
Tryck 99 när meddelandet spelas upp så hoppar du framåt några sekunder i meddelandet. 

Hjälp 
Tryck 0 för att få alla de ovan beskrivna alternativen upplästa i telefonen. Röstguiden talar då om vad 
du kan göra med ett meddelande. 

Till huvudmenyn 
Tryck * för att komma till huvudmenyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Huvudmenyn 

När du avlyssnat dina meddelanden kommer du automatiskt till huvudmenyn. Du kommer även hit 
genom att trycka stjärna (*) när du befinner dig i någon annan meny. 

1 = Avlyssna meddelanden. 
2 = Inställningsmenyn 
3 = Hänvisamenyn 
0 = Hjälp 
* = Till huvudmenyn  

Avlyssna meddelanden 

Tryck 1 så spelas dina röstmeddelanden upp automatiskt, se ”Avlyssna meddelanden” på sidan 2. 

Inställningsmenyn 

 

Ändra hälsningsmeddelande 

Tryck 1 i inställningsmenyn för att ändra ditt hälsningsmeddelande. Här ändrar du eller återställer du 
det hälsningsmeddelande som uppringande hör när de kopplas till din röstbrevlåda. 

1 = Tala in ett nytt hälsningsmeddelande 
Tala in meddelandet och avsluta med # 
Ett hälsningsmeddelande kan tex låta så här: 
”Hej! Du har kommit till Anna Perssons röstbrevlåda. Du når mig enklast genom att tala in ett 
meddelande. Tryck nio om du vill tala med telefonist. Tack för påringningen.” 

2 = Behåll befintligt hälsningsmeddelande. 

3 = Använd standardmeddelande. 
Standardmeddelandet lyder ”Tala efter tonsignalen”. 
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Ändra personlig kod 

Tryck 2 i inställningsmenyn för att ändra den personliga koden till röstbrevlådan. Från början är 
koden din anknytning. 

1 = Tryck din nya personliga kod och avsluta med #. 

2 = Bekräfta genom att trycka din nya kod igen och avsluta med #. 

Koppla in/ur tidsmarkering 

Tryck 3 i inställningsmenyn för att koppla in eller ur tidsmarkeringen som registrerar tidpunkten då 
ett meddelande inkom. 

När tidsmarkeringen är inkopplad registreras alltså tidpunkten för inkommande meddelanden och 
läses upp tillsammans med meddelandet när du avlyssnar dina meddelanden.  

Öppna/Stäng röstbrevlåda 

Tryck 4 i inställningsmenyn för att öppna eller stänga röstbrevlådan. Röstbrevlådan är öppen/stängd 
tills du själv väljer att ändra inställningen. När röstbrevlådan är avstängd tas inga röstmeddelanden 
emot. Om någon ringer dig när din telefon är hänvisad och röstbrevlådan avstängd så ges aldrig den 
uppringande alternativet att lämna något meddelande. 

Tala in namnfras 

Namnfrasen spelas upp när din anknytning är hänvisad. Om din röstbrevlåda är öppen får den som 
ringer möjlighet att lämna ett meddelande. 

Tryck 5 i inställningsmenyn för att ändra namnfrasen. Din nuvarande namnfras, tex din anknytning 
eller ditt namn, läses upp och du får sedan möjlighet att ändra den genom att välja något av dessa 
alternativ: 

1 = Tala in ny namnfras 
Tala in ditt för- och efternamn eller en hälsning, avsluta med #. 

2 = Behåll din befintliga namnfras 
Inga ändringar sker. 

3 = Ta bort din namnfras 
Din anknytning används som namnfras, men du behöver inte ange den. 

Återgå till huvudmenyn 

Tryck * för att gå till Huvudmenyn. 
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Hänvisamenyn 

Tryck 3 i huvudmenyn för att komma till hänvisamenyn. Här kan du ange frånvaroorsak, återkomsttid 
samt lyssna på aktuell hänvisning. 

Ange ny hänvisning 

Tryck 1 i hänvisningsmenyn för att ange en ny hänvisning. Stega fram till önskad frånvaroorsak med 
knapparna 1 (framåt) eller 2 (bakåt), en automatisk röst talar om vilket alternativ du befinner dig på. 
När du hittar lämplig frånvaroorsak tycker du # för att välja den. Du uppmanas därefter att ange 
återkomsttid eller återkomstdag. 

Förklaring 
En hänvisning innebär att din telefon stängs av under den valda tiden och att uppringande upplyses 
om din frånvaroorsak samt återkomsttid/återkomstdag.  

Ta bort hänvisning 
Tryck 2 för att ta bort hänvisningen omedelbart och öppna telefonen för inkommande samtal. 

Lyssna på aktuell hänvisning 
Tryck 3 för att lyssna på den aktuella hänvisningen, dvs frånvaroorsak och återkomsttid. 

Återgå till hänvisamenyn 
Tryck 0 för att återgå till början av hänvisamenyn. 

Återgå till huvudmenyn 
Tryck * för att återgå till huvudmenyn. 

 

 

 

 

  


