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Quick Guide til Samsung VoiceMail
For at få det optimale ud af din Voice Mail box, er det tilrådeligt at læse denne vejledning.
Hver telefon i huset har fået sin egen mailbox, svarende til lokalnummeret. Dvs. at mailboxen på lokal 370
hedder 370 osv.
For at få adgang til Voice Mail boxen, trykker man på sin særlige VMMSG lystast. Hvis man ikke har en
sådan tast, skal man i stedet taste 549.
Når der er beskeder, vil VMMSG tasten blinke. Tryk på VMMSG tasten. Der bliver bedt om password, som er
0000. Beskeden vil nu blive afspillet. Efterfølgende kan man trykke:
1
for at høre beskeden igen.
2
for at gemme beskeden
3
for at slette beskeden.
0
for andre muligheder
6
for at sende en kopi til en anden mailbox.
99
for at speede hastigheden på beskeden op.
For at ændre sin velkomsthilsen skal man trykke 0 for ”Additional options”. Tryk derefter 5 for ”Personal
greetings” Tryk 1 for at høre den nuværende besked. Tryk 2 for at optage en ny besked eller for evt. at
tilføje ekstra tale til nuværende besked. Besked. Tryk 3 for at slette beskeden. Når man er tilfreds med den
indtalte besked, tryk da på #.
Hvis man gerne vil have sin VoiceMail box tilkoblet sit lokalnummer (og dermed også sit Direkte nr.), skal
man have viderestillet sin telefon. Tryk følgende koder på telefonen, mens røret ligger på.
Viderestille alle samtaler :
Viderestille ved optaget
Viderestille ved ej svar
Viderestille ved optaget/ ej svar
Ophævning af viderestilling

*601549
*602549
*603549
*604 (602 og 603 skal laves først)
*600

Hvis telefonen ringer, og man ikke har tid til at besvare opkaldet, kan man trykke # , hvorved det indkomne
kald går i Mailboxen.
VoiceMail boxen har et væld af faciliteter. Bl.a. kan den bruges i stedet for gule sedler.
For at sende en besked til en anden mailbox, tryk # efterfulgt af lokalnummeret eller lystasten hvor
lokalnummeret (mailboxnummeret er det samme som lokalnummeret). Man kan også lægge en besked på
sin egen telefon, som en reminder ved at trykke ##.
Desuden vil der være mulighed for at optage samtaler på Voice mailsystemet.
Dette kræver dog en speciel programmering på hver telefon.
Obs. : telefonen man lægger beskeden på, behøver ikke at være viderestillet til mailboxen.
God fornøjelse.
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