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Quickguide - Opsæt telefonsvarer fra telefon 

Der er som udgangspunkt ikke tilknyttet en telefonsvarer til din bordtelefon. Hvis du gerne 

vil have en telefonsvarer, skal du kontakte itsupport@rn.dk og oplyse telefonnummeret, du 

vil have den oprettet på. 

Denne vejledning viser dig, hvordan du betjener din telefonsvarer direkte fra en telefon. 

Tryk her for at se vejledningen til at opsætte din telefonsvarer via telefonsvarerens 

hjemmeside i stedet. 

For at slå din telefonsvarer til, skal du viderestille bordtelefonen til *96 (stjerne 96). Tryk 

her for at se vejledningen til at viderestille din telefon. Du deaktiverer telefonsvareren igen 

ved at fjerne viderestillingen. 

 

Kontakt telefonsvareren 

Alt efter din situation er der tre måder at kontakte telefonsvareren på. 

A. Hvis du ringer fra den bordtelefon, som telefonsvareren 
er tilknyttet. 

1. Ring til *97 (stjerne 97) 

2. Indtast adgangskoden til telefonsvareren (0000) og 

afslut med # (firkant). 

 

B. Hvis du ringer fra en anden intern bordtelefon, end den 
telefonsvareren er tilknyttet. 

1. Ring til *95 (stjerne 95) 

2. Indtast det 5-cifrede lokalnummer for den telefon, 

du vil opsætte, og afslut med firkant. 

3. Indtast adgangskoden til telefonsvareren (0000) og 

afslut med # (firkant). 
 

C. Hvis du ringer fra en mobiltelefon eller et eksternt 

nummer. 

1. Ring til 976 59970 

2. Indtast det 5-cifrede lokalnummer for den telefon, 

du vil opsætte, og afslut med firkant. 

3. Indtast adgangskoden til telefonsvareren (0000) og 

afslut med # (firkant). 

 

mailto:itsupport@rn.dk
https://pri.rn.dk/Assets/18867/log-paa-din-telefonsvarer.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/18867/log-paa-din-telefonsvarer.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/21787/Viderestilling-af-alle-opkald-fra-en-bordtelefon.pdf
https://pri.rn.dk/Assets/21787/Viderestilling-af-alle-opkald-fra-en-bordtelefon.pdf
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Indtal din hilsen første gang 

Der er forskel på, hvordan du indtaler din hilsen første gang, og hvordan du senere ændrer 

din hilsen. Denne del af vejledningen er kun til førstegangsopsætning af din hilsen. Følg 

vejledningen ‘Skift din hilsen’, hvis du senere vil ændre den igen. 

1. Kontakt din telefonsvarer. 

Se første guide i denne vejledning. 

2. Tryk 8 1 3 1 1 

Du skal vente nogle sekunder mellem hvert tryk. Ignorer stemmen i røret. 

3. Indtal den ønskede hilsen og afslut med * (stjerne) og # (firkant). 

Det kan hjælpe at have skrevet hilsenen ned på et stykke papir i forvejen. 

4. Læg røret på, og din nye hilsen vil nu være aktiv. 

 

Skift din hilsen 

Hvis du senere ønsker at ændre den hilsen, du allerede har indtalt, skal du følge denne 

vejledning. 

1. Kontakt din telefonsvarer. 

Se første guide i denne vejledning. 

2. Tryk 8 1 1 1 

Du skal vente nogle sekunder mellem hvert tryk. Ignorer stemmen i røret. 

3. Indtal den nye hilsen og afslut med * (stjerne) og # (firkant). 

Det kan hjælpe at have skrevet hilsenen ned på et stykke papir i forvejen. 

4. Læg røret på og din nye hilsen er nu gemt. Den gamle hilsen vil være slettet. 
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Aflyt beskeder på din telefonsvarer 

Du kan aflytte beskeder på din telefon, både direkte på telefonen, men også fra andre 

telefoner, hvis du er ude af huset. 

1. Kontakt din telefonsvarer. 

Se første guide i denne vejledning. 

2. Tryk 3 3 3 

Du skal vente nogle sekunder mellem hvert tryk. Ignorer stemmen i røret. 

3. Den første besked afspilles nu. Når beskeden er færdigafspillet, har du flere 
muligheder. For at: 

 Gentage beskeden – tryk 7 3 
 Gemme beskeden – tryk 4 

 Slette beskeden – tryk 6 
 Gå til næste besked – tryk 2 

Ignorer stemmen i røret. 

4. Når du er færdig med at aflytte dine beskeder, kan du lægge røret på. 

 

Skift talevejledning 

Når du kontakter din telefonsvarer, vil en stemme i røret læse dine mulige menupunkter 

op. Denne talevejledning er som udgangspunkt relativt lang og udpenslende, og du kan 

skifte til en kortere version. 

Du kan altid skifte tilbage til den normale talevejledning igen. 

1. Kontakt din telefonsvarer. 

Se første guide i denne vejledning. 

2. Du har nu to muligheder. For den: 

 Korte talevejledninger – tryk 9 2 2 
 Normale talevejledninger – tryk 9 2 1 

Du skal vente nogle sekunder mellem hvert tryk. Ignorer stemmen i røret. 

3. Talevejledningen er nu sat til den ønskede udgave, og du kan lægge røret på. 

 


