OS 7000
Röstbrevlåda Samsung
För att ändra lösenord från standardlösenordet 0000
Vi rekommenderar att ni ändrar detta av säkerhetsskäl.
Tryck på knappen “Voicemail”, därefter “0000”
Lystna på nya meddelanden, om det finns några.
Tryck # - Personliga funktioner
Tryck 7 – Personlig administration
Tryck 1 sedan 2
Knappa in nytt lösenord avslutat med #
Detta kommer att läsas upp för dig
För att bekräfta, tryck 1
För att ändra, tryck 2
För att ångra, tryck *
För personligt hälsningsmeddelande.
Tryck på knappen “Voicemail”
Knappa in lösen ****
Lyssna på nya meddelanden, om det finns några.
Tryck val 5, Personliga hälsningar
Tryck val 7, Ändra välkomstfras
Spela in hälsningsmeddelande
OBS. Lägg inte på luren! OBS
Tryck val 2 för att stoppa inspelningen, Tryck val 1 för att kontrollera inspelningen.
Tryck # att spara inspelningen
Att lyssna av meddelanden
Tryck på knappen “Voicemail”
Lösenord ****
Eventuella meddelanden kommer att spelas upp automatiskt.
Du kan trycka 00 efter varje meddelande för att få information om tid samt telefonnummer man ringt
från
Tryck val 2 för att spara meddelandet
Tryck val 3 för att radera meddelandet
Du måste antingen spara eller radera meddelandet for att knappen “Voicemail” skall sluta att blinka.

För att ändra ditt personliga hälsningsmeddelande.
Tryck på knappen “Voicemail”
Lösenord ****
Lyssna på nya meddelanden, om det finns några.
Tryck val 5, Personliga hälsningar
Tryck val 7, Ändra välkomstfras
Din hälsningsfras kommer att spelas upp automatiskt.
Tryck 3 to discard and re-record
Spela in hälsningsmeddelande
OBS. Lägg inte på luren! OBS
Tryck val 2 för att stoppa inspelningen, Tryck val 1 för att kontrollera inspelningen.
Tryck # att spara inspelningen
För att sända internt meddelande
# + anknytningsnummer
Lyssna av meddelande när man inte är på kontoret
Ring in till ditt direktnummer, eller ring in till huvudnummret och be att bli kopplad till din egen
anknytning
Vänta tills du hör ditt hälsningsmeddelande “You are through to ……..”
När du hör hälsningsmeddelandet, tryck * #, samt ditt eget anknytningsnummer och lösenord.
Då kommer meddelandena läsas upp, både sparade och nya.
Röstmeddelande kommandon, översikt.
Tryck på något av följande alternative när du lyssnar på nya och sparade meddelande.
Knappval
1
11
2
3
4
6
7
77
8
9
99
0
00
#
##
*

Beskrivning
För att spela upp/repetera valt meddelande
För att spela upp föregående meddelande
För att spara meddelandet och lyssna på nästa meddelande
För att radera meddelandet och lyssna på nästa meddelande
För att besvara meddelandet, detta gör att du lämnar avsändaren (som måste
finnas I samma system som dig) ett röstmeddelande.
För att vidarebefordra ett meddelande och spara en kopia av meddelandet.
För att “spola tillbaka” meddelandet 5 sekunder
För att ändra uppspelningsvolymen på inspelningen.
För att pausa eller återuppta uppspelningen av meddelandet.
För att “spola fram” meddelandet 5 sekunder.
För att ändra uppspelningshastigheten av inspelningen.
För att få “Hjälpalternativ”
För att höra tid, datum och avsändarinfo för det aktuella meddelandet.
Avsändarinfon är inte tillgänglig för externa inkommande samtal.
För att gå till nästa meddelande. Sparar inte eller raderar aktuellt meddelande.
För att scanna. Spelar upp de första 7 sekunderna av meddelandet, för att
sedan hoppa till nästa meddelande. För att stoppa scanningen, tryck 1.
För att avbryta och återgå till föregående meny.

