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Ställa in aktivitet med sluttid

Ställa in aktivitet med 
sluttid
När du går på semester och inte kan ta samtal kan du ställa in det som 
en aktivitet och vidare koppla samtal till röstbrevlåda eller annat nummer. 

Har du både fast och mobilt nummer kan du välja att aktiviteten endast 
ska gälla det fasta numret, så att du fortfarande får samtal som görs 
direkt till mobilen.

Ställa in aktiviteten semester
 1  Gå till appens huvudmeny. 

 2  Välj Min profil och Aktivitet. 

 3  Klicka på de tre punkterna bredvid nuvarande 
 aktivitet. 

 4  Välj aktiviteten Semester. 

 5  Låt inställningen Tillgänglig vara avaktiverad om 
du inte ska få samtal, symbolen bredvid aktiviteten 
är då röd. Om du vill få samtal under aktiviteten 
 aktiverar du denna inställning, symbolen bredvid 
aktiviteten blir då grön.

 6  Ställ in sluttid för aktiviteten genom att välja datum 
och tidpunkt. 

 7  Om du vill att samtalet ska vidarekopplas till ett 
annat nummer under aktiviteten, klickar du på Ange 
annan vidarekoppling under Vidarekoppling vid 
aktivitet och skriver in numret.

 8  Bekräfta genom att klicka på bocken/Klar. 

Nu är ditt nummer vidarekopplat till Röstbrevlåda och den som ringer får 
höra när du blir ledig igen. Vid slut tiden blir du automatiskt tillgänglig för 
samtal igen.
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Välj roll - gäller endast om du har fastnummer
 1  Fortsätt på sidan Min profil och klicka på roll om  

du vill byta roll.

 2  Välj A) Aktivitet påverkar bara fastnr om du bara 
vill vidarekoppla det fasta numret vid semester, det 
mobila numret är då öppet.

 3  Bekräfta genom att klicka på bocken/Klar. 

Testring gärna till dig själv från en annan telefon under 
aktiviteten för att kontrollera att det fungerar som du vill.


