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STÄLL KLOCKAN I MINIVOICE
Sommar- och vintertidsomställning samt datumjustering
1. Ring upp er MiniVoice från valfri telefon, ring t ex ert växelnummer
om det är där er MiniVoice svarar.
2. När MiniVoice svarar med ert meddelande, avbryt talet genom att trycka.
3. Ange den administrativa PIN-koden: ( _________ )
- Om du saknar din PIN-kod, maila till support@pregreeting.se och beställ en ny PIN-kod.
4. Systemet ger nu ifrån sig en ett pip och talar om vilken produktversion den har.
5. Ange därefter önskad funktion:
Lyssna på aktuell tid i MiniVoice
Ange följande kod för att lyssna på aktuell tid & datum i MiniVoice.


Ställ klockan i MiniVoice, sommar-/vintertid

 + HH + MM

(HH = Timme 2 siffror, MM = Minut 2 siffror)

Exempel: 15:10.

 <MiniVoice bekräftar med en ton>
Justera datum i MiniVoice

 + DD + MM + ÅÅ
(DD = Dag 2 siffror, MM = Månad 2 siffror, ÅÅ = År 2 siffror)
Exempel: 7 augusti 2012


<MiniVoice bekräftar med en ton>
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FRÅNGÅ ORDINARIE MEDDELANDE MANUELLT
Koppla bort schema och aktivera ett tillfälligt meddelande, t ex vid långhelg
1. Ring upp er MiniVoice (t ex ert växelnummer) från valfri telefon/anknytning.
2. När MiniVoice svarar med ert meddelande, avbryt talet genom att trycka.	
  
3. Ange den administrativa PIN-koden: ( _________ )
- Om du saknar PIN-kod, kontakta support@pregreeting.se och beställ en ny PIN-kod.

< MiniVoice bekräftar med en ton >
4. Ange önskat läge som ska vara aktiverat tills ni väljer att återgå till ordinarie schema:
	
  

	
   = Dag (meddelande nr 00 spelas upp)	
  
	
   = Natt (meddelande nr 10 spelas upp)	
  
	
   = Stor helg, semester, konferens etc (meddelande nr 20 spelas upp)	
  
	
  	
   = Lunch (meddelande nr 15 spelas upp)	
  
Aktuellt läge och meddelande kommer nu att vara aktivt dygnet runt till dess
ni väljer att återgå till drift enligt schema.
5. Avsluta med	
  	
  	
  och lägg på.	
  
Exempel: Ni skall stänga för jul och har talat in ett nytt meddelande nr 20.
Tryck följande för att ändra till ”Stor helgs-läge”:	
  

PIN-kod< MiniVoice bekräftar med en ton > 	
  	
  
	
  
	
  
Återgå till drift enligt ordinarie schema
1. Ring upp er MiniVoice.
2. När ni hör ert meddelande, tryck följande kommando för att återgå till ordinarie schema:

PIN-kod< MiniVoice bekräftar med en ton > 	
  	
  
OBS! Se separat instruktion för inläsning av meddelande (sid 5).
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TALA IN ETT NYTT RÖSTMEDDELANDE
Läs in ett eller flera meddelanden. Dag, natt helg osv.
1. Ring upp er MiniVoice, exempelvis ert växelnummer, från valfri telefon.
2. När systemet svarar, avbryt talet genom att trycka	
  	
  	
  .
3. Ange den administrativa PIN-koden: (_________)
- Om du saknar din PIN-kod, maila till support@pregreeting.se och beställ en ny PIN-kod.

4. Systemet ger nu ifrån sig en ett pip och talar om vilken produktversion den har.
5. Ange därefter önskad funktion, tryck:

samt Meddelandenummer för att lyssna på ett befintligt inspelat meddelande.
samt Meddelandenummer för att spela in/över ett meddelande.
	
  
Beskrivning

Meddelandenummer

Välkomstmeddelande t ex DAG










Välkomstmeddelande t ex LUNCH
Välkomstmeddelande t ex NATT
Helgmeddelande

Inspelningen startas direkt efter ett <pip>. Tala klart och tydligt, undvik att använd
högtalarfunktion. Avsluta genom att trycka  (fyrkant) för att spara inspelningen.
Systemet ger ifrån sig ett pip om allt är bra.
Fortsätt med nästa ändring eller logga ut enligt nedan.
Avsluta samtalet/logga ur administrationsläge
Det finns två olika alternativ att gå ur administrationsläget:
a) Tryck  för att logga ut. Du kommer nu höra ert välkomstmeddelande.
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b) Tryck  för att återgå till driftläge, samtalet avslutas.

Vid frågor ring Pre Greeting AB, telefon 08-546 899 00, e-mail support@pregreeting.se.
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