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Snabbguide för att lyssna av och styra Telesvar 

• Lyssna av från din telefon:
1. Lyft luren.
2. Tryck *1 *3 *3 .

• Lyssna av från annan telefon:
1. Lyft luren.
2. Tryck *0 *7 *5 *2 *4 *1 *6 *9 *0 *0 .
3. Tryck in ditt telefonnummer inklusive riktnummer och avsluta

med #.
4. Tryck in din personliga kod och avsluta med #.
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AllTele Telesvar
Telesvar är en vanlig telefonsvarare i telenätet som enkelt ansluts till
ditt teleabonnemang. 

Telesvar hjälper dig att inte missa viktiga samtal. Du lyssnar enkelt 
av och talar in nya meddelande från alla telefoner. Det innebär att du 
också når ditt Telesvar från sommarstugan, arbetet, när du är ute 
och reser eller hemma hos goda vänner.

Kortfakta
 

•  Telesvar rymmer 60 meddelanden.
• Nya meddelande och missade samtal raderas efter 20 dagar.
• Meddelanden som är avlyssnade raderas efter 3 dagar.
• Hälsningsfrasen kan vara upp till 90 sekunder.
• Ett inkommande meddelande kan vara från 2 till 120 sekunder. 
•  Samtal till Telesvar utan meddelande registreras som missat samtal.
• För att hämta eller lämna meddelande betalar du samtalspris för  

Sverigesamtal ¹. För automatisk uppringning *5  betalar du normal 
samtalstaxa.

                                                      

Aktivering av Telesvar
 

Aktivering kan ske direkt efter beställning av tjänst hos AllTele. Aktivering sker 
enkelt med några knapptryckningar från ditt AllTele-abonnemang.

• Installation av tjänst: (Första gången)
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *3 .
   3. En talmaskin ger dig information.
   4. Välj en personlig kod med 4 siffror. Koden används när du ringer 
       Telesvar från andra telefoner. Koden kan endast ändras från en 
       telefon ansluten till ditt AllTele-abonnemang.
   5. Du kan nu välja mellan att spela in ett personligt meddelande eller 
       behålla inspelat meddelande.
   6. Du har nu utfört installationen av Telesvar, läs vidare hur du 
       kopplar in och ur Telesvar.

In- och urkoppling av Telesvar vid ej svar
In- och urkoppling av Telesvar vid ej svar, inkoppling efter egen vald tid.

• Inkoppling av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *2  *2 *0  .
       inkoppling sker då efter 20 sek. (Du kan fritt välja 5 till 60 sekunder
       med de sista siffrorna)
   3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplad.

• Urkoppling av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *2 .
   3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplad.

In- och urkoppling av Telesvar vid upptaget
In- och urkoppling av Telesvar då du är upptagen i annat samtal.

• Inkoppling av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *8 .
   3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplad.

• Urkoppling av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *8 .
   3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplad.

In- och urkoppling av Telesvar direkt
In- och urkoppling av Telesvar direkt, utan att det först ringer i din telefon.

• Inkoppling av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *1 .
   3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är inkopplad.

• Urkoppling av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *1 .
   3. En talmaskin bekräftar att Telesvar är urkopplad.

Lyssna av Telesvar från din telefon hemma
 

Lyssna på dina meddelanden från din egen telefon.

• För att lyssna av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *1 *3 *3 .

   3. En talmaskin ger dig ytterligare information. 

Lyssna av Telesvar från annan telefon
 

Lyssna på dina meddelanden från annan telefon fast eller mobil

• För att lyssna av Telesvar:
   1. Lyft luren.
   2. Tryck *0 *7 *5 *2 *4 *1 *6 *9 *0 *0 .
   3. En talmaskin ger dig information att du skall knappa in ditt 
       eget hemmanummer med riktnummer och avsluta med #, slå                  
       din personliga kod och avsluta med #.
   4. En talmaskin ger dig ytterligare information.

Automatisk uppringning 
 

Du kan under uppspelning av ett meddelande direkt välja att ringa upp 
telefonnummer som ringt dig . När du blivit uppkopplad avslutas Telesvar.  

 
• Under uppspelning av meddelande eller efter att tidsangivelsen ges:
   1. Tryck *5 .
   2. En talmaskin ger telefonnumret som du önskar ringa.
   3. Tryck *1  för att bekräfta eller *2  för att avbryta.

Missade samtal 
 

Samtal till Telesvar utan lämnat meddelande registreras 
automatiskt som missat samtal. När du lyssnar av kommer 
dessa nummer också att läsas upp av talmaskinen.

Meny för funktioner och inställning av Telesvar
• För funktioner vid lyssning av meddelanden, tryck:

   *1  Spela upp nya meddelanden. 

   *2  Spela upp nya missade samtal. 

   *3  Spela upp gamla meddelanden. 

   *4  Spela upp gamla missade samtal. 

   *6  Radera meddelande. Om du av misstag raderat ett meddelande, 
        tryck 3 “gamla meddelanden” och när raderat meddelande spelas 
        upp, tryck 6 och meddelandet återförs.

   *7  Hoppa bakåt till föregående meddelande.

   *8  Paus. Tryck 8 igen för att fortsätta uppspelning.

   *9  Hoppa framåt till nästa meddelande.

    Avbryt uppspelning av meddelande och återgå till menyn. 

   *0  Hjälp.

• För inställningar av Telesvar, tryck:

   *5  Ändra inställningar.

                  *1  Ändra hälsningsmeddelande. 

                  *2  Ändra personlig kod.

                  *3  Slå av eller på funktion för missade samtal.

                  *8  Koppla ur Telesvar.

                  *9  Återgå till huvudmenyn.

                  *0  Hjälp.

(1) Ringer du från annan teleoperatör betalar du gällande samtalspris.


