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Röstbrevlådan i app 
och mobil
När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkom
mande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3Växel. Det gäller till 
exempel när du har ställt in en aktivitet som exempelvis Möte, när du inte 
svarar eller när det är upptaget. Den som ringer kan då tala in ett meddel
ande i din röstbrevlåda. Du kan lyssna på inkomna meddelanden i appen, 
på webben, i Softphone eller genom att ringa till röstbrevlådan.
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Information om nya meddelanden
När du har fått ett nytt meddelande i röstbrev
lådan får du ett SMS.

I SMS:et ser du vem meddelandet kommer 
från.  

Via länkarna i SMS:et kan du ringa till röst
brevlådan samt öppna Röstbrev lådan i appen 
(endast iPhone).

När du har fått ett nytt röstmeddelande kan en 
siffra visas på appsymbolen (endast iPhone).

I appens huvudmeny visas en siffra för antal 
nya, ej avlyssnade röstmeddelanden.
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Lyssna på meddelanden i appen

 1

 1  Öppna appen 3Växel, visa huvud menyn 
och klicka på Röstbrevlåda eller klicka på 
länken till Röstbrevlådan i SMS:et. 

 2

 3  4

 2  Klicka på Playknappen till höger om med
delandet för att lyssna på det. 

 3  Klicka på högtalarsymbolen om du vill spela 
upp meddelandet via mobilens högtalare.

 4  Klicka på luren om du vill ringa upp per
sonen som har lämnat meddelandet.
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Lyssna på meddelanden genom tillbakaringning
Om du inte vill att meddelanden spelas upp direkt i appen kan du  aktivera 
att Röstbrevlådan ringer upp och spelar upp meddelandet när du har 
klickat på det.

Aktivera funktionen
 1  Öppna din webbläsare och visa följande webbsida: https://3vaxel.tre.se

 2  Logga in med ditt mobilnummer (använd formatet 467xxxxxxxx) och 
ditt  lösenord.

 2

 1

 3  Klicka på fliken Användarvy högst upp till höger om den inte redan 
visas.

 4  Klicka på Tjänster.

 5  Klicka på Inställningar för röstmeddelanden. 

 3

 5

 4
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 6  Öppna listrutan Ladda ner röstmeddelanden till mobiltelefonen 
och välj Nej. 

 7  Klicka på Verkställ. 

 6

 7

Lyssna genom tillbakaringning
När du klickar på meddelandet i Röstbrevlådan begärs tillbakaringning. 
Svara på samtalet som kommer för att ringa upp röstbrevlådan och lyssna 
på meddelandet.
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Radera meddelanden i appen
Radera alla meddelanden

 1

 2

 1  Visa röstbrevlådan och klicka på Ta bort 
(soptunnan) högst upp till höger. 

 2  Nu visas en varning om att alla objekt tas 
bort permanent. Klicka på Ta bort om du 
är säker på att du vill ta bort dem, klicka 
annars på Avbryt för att återgå till listan. 

Radera enstaka meddelanden

 1

 2

 1  Visa röstbrevlådan, tryck på posten och håll 
ner ett par  sekunder. När du släpper visas 
en meny. 

 2  Klicka på Ta bort. 

 3

 3  Nu visas en varning om att objektet tas 
bort permanent. Klicka på Ta bort för att 
bekräfta att du vill ta bort det. 
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För att radera ett enstaka meddelande kan du 
även peka på det och svepa åt vänster. Klicka 
på Ta bort (soptunnan) som visas till höger. 
Meddelandet raderas direkt utan att du behö
ver bekräfta det.

Markera och radera meddelanden på iPhone

 1  1  Visa röstbrevlådan och klicka på Redigera. 

 2

 3

 4

 2  Markera rutan framför de poster som du vill 
ta bort. 

 3  Klicka på Ta bort (soptunnan) högst upp till 
höger. 

 4  Nu visas en varning om att de markerade 
objekten tas bort permanent. Klicka på Ta 
bort för att bekräfta att du vill ta bort dem. 

 5  5  Klicka på Klar när du är klar. 
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Lyssna på meddelanden genom att ringa till 
 röstbrevlådan
 1  Ring 333 eller +46735333334. 

 Kortnumret 333 till röstbrevlådan kan du ringa från mobilen när du är 
hemma i Sverige. Det långa numret +46735333334 kan du ringa var du 
än befinner dig.

 2  En hjälpröst guidar dig och talar om hur många nya meddelanden du 
har. De nya meddelandena spelas upp. Om det inte finns några nya 
 meddel anden hörs huvudmenyn. 

 3  Tryck 2 för att repetera och lyssna på meddelandet igen. 

 4  Tryck 7 för att radera meddelandet. 

 5  När det inte finns några fler meddelanden kommer du till huvud menyn. 
Du kan även trycka på 0 för att komma direkt till huvudmenyn, eller * 
för att avsluta samtalet. 

 6  Tryck 2 för att lyssna på sparade meddelanden igen. 

 7  Avsluta samtalet. 



tre.se/foretag Telefon 0771 735 311 Sida: 9 (9)

3Växel Röstbrevlådan i app och mobil – app

Spela in och hantera egen hälsningsfras
 1  Ring 333 från din mobiltelefon. 

 2  Tryck 5 för att spela in en personlig hälsnings fras. 

 3  Tala in din personliga hälsningsfras efter tonen, avsluta inspelningen 
genom att trycka 0. 

 4  Tryck 4 för att lyssna på din personliga hälsningsfras. 

 5  Är du nöjd med hälsningsfrasen avslutar du samtalet. 

 Upprepa annars punkt 3–4 för att spela in en ny hälsningsfras. 

 6  Vill du ta bort din personliga hälsnings fras trycker du 6. 

Fler inställningar för röstbrevlådan
Du kan göra flera inställningar för röstbrevlådan, följande funktioner 
beskrivs i guiden Röstbrevlådan på 3Växelwebben.

 � Aktivera/deaktivera SMSaviseringar för röstbrevlådan.

 � Få röstmeddelanden som bilaga i epostmeddelande.

 � Stänga av möjligheten att lämna meddelanden i röstbrevlådan.

 � Aktivera knappval ”För att komma till växeln, tryck 1”.

 � Koppla ur funktionen Röstbrevlåda från mitt abonnemang.


