
Produktspesifikasjon nye prisplaner

 Alle mobilabonnement blir automatisk satt opp med talepostkasse

 (+47) 46510000 er nummeret du ringer for å lese av dine mottatte talebeskjeder, samt 
oppsett av funksjoner i din talepostkasse.

 Innringer blir viderekoblet til din personsvarer hvis din telefon er avslått eller du ikke 
besvarer anropet. 

 Alle mottatte meldinger til din talepostkasse vil bli varslet med SMS som vil inneholde 
informasjon om innringer og tidspunkt for når beskjeden ble mottatt.

 Første gang du ringer din talepostkasse blir du bedt om å sette opprette PIN til din 
talepostkasse, PIN er obligatorisk

 PIN, kan endres i etterkant

 For de som blir viderekoblet til din Mobilsvar vil det bli lest opp en systemvelkomstmelding.

 Personlig velkomstmelding kan opprettes og endres i etterkant.

 Ringer du talepostkassen (+4746510000) når du befinner deg i utlandet blir du bedt om å 
taste ditt mobilnummer og PIN koden for talepostkassen din.

 De neste sidene viser menystrukturen for hvordan du setter opp din talepostkasse, samt 
administrasjon av talebeskjeder.



Hovedmeny

111
Lytte til talebeskjeder

Lytt til talebeskjed

Slette talebeskjed

Lagre talebeskjed og gå videre

Flere valg

Endre velkomsthilsen

Personlig hilsen til alle

Navnesignatur (innspilling 

av navnet ditt avspilles 

sammen med en 

systemmelding

Spille inn navn nå?

Endre innstillinger

Postkasseinnstillinger (Se neste side)

Spill av meldingsdetaljer

Merk beskjed som ny

Spill forrige melding selv 

om den er  slettet

1

1 2 4

3

#

5

6

* 7

1

1

6

2

1

Endre personlig kode

3

Personlig kode skal inneholde 4 siffer

Avslutt med firkanttast

Gjenta koden og avslutt med firkanttast

#

JA

NEI

Returner til hovedmeny

Returner til forrige meny

Valg av språk (Norsk / Engelsk)

* 1

* 2

* 4

Tastevalg for generell navigasjon i 

hovedmeny



Undermeny – innstillingen for Mobilsvar

111

Avanserte innstillinger

for velkomsthilsen, egen 

beskjed ved opptattsignal eller 

ubesvart anrop

Ubesvarte anrop

Opptatt

Lagre velkomsthilsen

Returner til hovedmeny

Returner til forrige meny

Logge inn fra annet nummer

* 1

* 2

* 5

1

2

3

* 2

Definere hvordan nye beskjeder 

leses opp, med eller uten info om 

innringers nummer

Innstillinger for beskjeddetaljer

(tidspunkt, innringers nummer, eller 

kun beskjedtekst) 

Definere innlogging med eller 

uten kode (rask innlogging). Valg av språk
Tastevalg for generell

navigasjon i Mobilsvar
2 3 5

4
6

for JA

for NEI

Hvis ingen endringer

1

2

* 2

Rask innlogging

Personlig kode

Ikke gjøre 

endringer

1

2

* 2

Endre 

Beholde språk

1

* 2

Endre 

avspillingsmodus

Hvis ingen endringer

1

* 2

Tastevalg for generell navigasjon


