
Manual Boxer IP-telefoni 
 

 

 
Medflyttning 
Medflytta samtal från din telefon till 
vilken annan telefon du vill. 
Samtalstaxa till- kommer, fast 
telefon - 0,18 kr/min, mobilnät - 0,69 
kr/min. 
 
• Medflytta din telefon genom att 

trycka 
*21* <nr> #, där <nr> är 
det nummer du vill koppla din 
telefon till. 

• Koppla ur medflyttning, 
#21#. 

Vidarekoppling vid upptaget 
Vidarekoppla inkommande samtal 
vid upp- taget till vilken telefon du 
vill. Samtalstaxa tillkommer, fast 
telefon - 0,18 kr/min, mobilnät - 0,69 
kr/min. 
 
• Aktivera genom att trycka 
*67* <nr> #. 

• Koppla ur vidarekoppling vid 
upptaget, #67#. 

Vidarekoppling vid ej svar 
Vidarekoppla samtal till din telefon 
efter att du inte svarat under en viss 
tid. Sam- talstaxa tillkommer, fast 
telefon - 0,18 kr/ min, mobilnät - 0,69 
kr/min. 
 
• Aktivera genom att trycka 
*61* <nr> #. 

• Koppla ur vidarekoppling vid ej 
svar, #61#. 

Samtal väntar 
Sätt samtal på vänteläge samtidigt 
som du pratar i telefon. 

 
• Aktivera genom att trycka 
*43#. 

• Tryck R för att besvara ett 
nytt samtal utan att avsluta 
pågående samtal. Därefter 
använder du funktionen för 
att pendla mellan samtalen. 

• Koppla ur samtal väntar, 
#43#. 

Förfrågan/pendling 
Ring ett samtal fast du redan 
pratar i telefon. 
 
• För att ringa ett samtal då du 

redan har ett pågående 
samtal, tryck  R <nr>, där 
<nr> är det nummer du vill 
ringa upp. 

• R        kopplar samman två aktiva 
sam- tal till ett flerpartssamtal. 

• För att pendla mellan två aktiva 
samtal, tryck 
R. 

Blockering mot nummer- 
presentation 
Tillfälligt skydd mot 
nummerpresentation. 
 
• Aktiveras för varje samtal 

genom att slå *31* före 
numret man vill ringa. 

Avvisa inkommande samtal 
med dolt nummer 
Spärra inkommande samtal med 
dolt eller hemligt nummer. 
 
• Aktivera genom att trycka 
*44#. 

• Koppla ur avvisa inkommande 
samtal med dolt nummer, 
#44#. 

Senast slagna nummer 
Repetera senast slagna nummer. 
 
• Tryck **0. 

Senast mottagna nummer 
Ring senast mottagna nummer. 
 
• Tryck **1. 

Spärra samtal 
Spärra exempelvis betalsamtal, 
samtal till mobiltelefon eller samtal 
till utlandet. Du beställer genom att 
kontakta kundservice på 
boxer.se/kundservice eller via 
telefon på 0771-21 10 00. 

Ringa till utlandet 
Nummerprefixet till utlandet är 00. 
Du slår i följd utan att invänta någon 
kopplingston 00 + landsnummer + 
riktnummer (i de flesta fall utan 
inledande 0, 9 eller 8) + 
abonnentnummer. 

 



Boxer Röstbrevlåda 
 

 

 

Nedan följer en kortfattad guide för användning av tjänsten. 
 

Så här lyssnar du av 
dina meddelanden 
från din hemtelefon 

• Tryck *133# och följ 
instruktionerna. 

Så här lyssnar du av 
dina meddelanden 
från annan telefon 

• Ring din hemtelefon och 
invänta röstbrevlåda. 

• Tryck * och mata in din pinkod, 
avsluta med #. 

• Följ instruktionerna. 
• Om det är första gången du 

ringer in för att lyssna av 
röstbrevlådan kommer du i steg 
två ovan bli ombedd att mata 
in en pinkod. 
1. Mata in den förvalda 

pinkoden som är 1234, 
avsluta med #. 

2. Tryck in din nya egenvalda 
personliga kod, avsluta med 
#. 

3. Repetera din nya pinkod, 
avsluta med #. 

Spela in personliga 
hälsningsmeddeland
en 
Så här spelar du in personliga 
hälsnings- meddelanden i din 
telefonsvarare. 

• Tryck *133#, lyssna och 
tryck 4.  

• Lyssna och tryck 1. 
• Lyssna och tryck 2. 
• Prata in ett meddelande och 

avsluta med #. 

Röstbrevlåda vid ej 
svar 
Vidarekoppla samtal till din 
röstbrevlåda då du ej kan svara. Du 
kan sedan lyssna av dina 
meddelanden via ett telefonsamtal. 

• Aktivera genom att trycka 
*132# 

• Koppla ur röstbrevlåda vid ej svar, 
#132#. 

Röstbrevlåda vid 
upptaget 
Vidarekoppla till din röstbrevlåda då 
det är upptaget. Du kan sedan 
lyssna av dina meddelanden via ett 
telefonsamtal. 

• Aktivera genom att trycka 
*138#. 

• Koppla ur röstbrevlåda vid 
upptaget, 
#138#. 
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