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Symboler 

 Tryck på lägg på-knapp/ikonen med röd lur 
 
Ringa 

Du ringer som vanligt från din mobiltelefon. Du behöver inte 
slå linjeprefix (00) innan telefonnumret för att ringa externt. 
För att nå anknytningar slår du endast det fyrsiffriga 
anknytningsnumret. Efter önskat nummer/anknytning trycker 
du på grön lur som vanligt . 
    
Exempel:   
Växeln:  8000  
Andra anknytningar:  Fyrsiffrig anknytning  
Ring externt:  Telefonnummer inklusive riktnummer  
Röstbrevlåda:  3600  
Nödnummer:  112  
Polis:  114 14  
 
Ringa i utlandet 

Mobiltelefonen fungerar som en vanlig mobiltelefon när du 
vistas i utlandet, alltså utan växelfunktionalitet. Du kan alltså 
inte vidarekoppla samtal med mera. Ska du till exempel ringa 
till Nacka kommuns växel slår du  
004687188000. 
 
Röstbrevlåda  

Lyssna av meddelande/spela in hälsningsfras genom att ringa 
3600 och logga in med din pinkod (som är ditt fyrsiffriga 
anknytningsnummer). Följ sedan instruktionerna.  

Återuppringning vid upptaget  

Ringer du en intern anknytning som är upptagen kan du 
aktivera återuppringningsfunktionen. Då blir du uppringd när 
den du försöker nå har avslutat sitt samtal. 

Vid upptagetton: Tryck 5   
 
Vidarekoppling av samtal 

Under pågående samtal:  

Tryck **, vänta på kopplingston, ange önskad anknytning (till 

exempel växeln 8000)   
 
Förfrågan och pendling 

Under pågående samtal kan du parkera samtalet och göra en 
förfrågan till en annan anknytning. Du kan sedan växla 
(pendla) mellan de olika samtalen. 
  
Tryck **, vänta på kopplingston, ange önskad intern 
anknytning (för extern part måste växelns linjeprefix 00 anges)  
 
Pendla mellan samtalen med ** 
 
Gruppsamtal/konferenssamtal 

Under pågående samtal kan du koppla in ytterligare deltagare i 
samtalet. 
 
Vid intern part:  
Tryck **, vänta på kopplingston, ange önskad anknytning, 
tryck 3  
 
Vid extern part: 
Tryck **, vänta på kopplingston, slå nummer med växelns 
linjeprefix 00, tryck 3       

Medflyttning internt 

Du kan medflytta din anknytning till en annan intern 
anknytning genom att använda följande koder: 
 
Koppla in:    
Ring 9999, vänta på kopplingston,  

tryck * 21 * anknytningsnummer #   
 
Koppla ur:    

Ring 9999, vänta på kopplingston, tryck # 21 #  
 
Automatisk telefonist – använd röststyrda tjänster 

Via röststyrda tjänster kan du till exempel bli kopplad till 
kollegor samt lämna en hänvisning. 
 
Ring 7999 och följ instruktionen: 
 
För att komma till kollega: Säg för- och efternamn 
För att komma till växeln:  Säg ”växeln” 


