
Vad finns i ditt fönster? 

Klicka på plustecknet för att  

lägga till en kontakt 

Textalk Snabbguide 

Klicka på adressboksfliken för att visa 

 och använda dina kontakter 

Här skriver du telefonnummer eller  

adress när du vill ringa ett samtal 

  

 

 

 

Ledig för att ta emot samtal            

Upptagen i samtal 

Tar inte emot samtal 

Symbolen ändras beroende på din 

status: 

 

Klicka på samtalshistorikfliken för att 

visa gjorda och mottagna samtal 

Meddelande-egenskap är tillsvidare 

inte i bruk, så meddelandeikon synas 

inte på applikationen.   

Klicka på inställningsfliken  

för att visa dina inställningsmöjligheter 

Skriv namnet på en kontakt och klicka  

sedan på ikonen med ett 

förstoringsglas för att söka i 

adressboken 

Klicka på den gröna luren för att 

ringa 

Klicka på pilen för att visa menyval 

Klicka på ikonen med bocken för att 

blockera din myMMX 
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Det finns tre olika sätt att ringa. Så här gör du! 

1) Använd nummerfältet: 2) Använd adressboken: 3) Använd samtalshistoriken: 

Skriv in ett nummer eller en 

adress i nummerfältet. 

Klicka sedan på den 

gröna luren!  

Klicka på adressboksfliken och 

välj en kontakt från listan.  

Om du inte kan se kontakten du 

letar efter kan du skriva in 

namnet i sökfältet och klicka på 

sökknappen 

Klicka sedan på luren för den 

typ av samtal du vill göra! 

Klicka på samtalshistorikfliken 

för att se gjorda och mottagna 

samtal. 

Dubbelklicka på kontakten du 

vill ringa! 

Textalk Snabbguide 
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Så här hanterar du dina samtal: 

Här ser du vad den personen du 

för samtalet med skriver 

Ikonerna visar vilken typ av samtal 

du kan göra. T står för text och 

högtalaren för ljud. 

Klicka på ikonen för att aktivera  

tala direktfunktionen 

Klicka på ikonen för att spara 

textkonversationen 

Klicka på ikonen för att få upp en 

nummerpanel för tonvalsmöjlighet 

Klicka på mikrofonikonen för att 

sätta på/stänga av mikrofonen. 

Klicka på högtalarikonen för att 

sätta på/stänga av högtalarljudet 

Klicka på den röda luren för att 

avsluta samtalet 

I samtalsrutan finns all 

information om ditt pågående 

samtal! 

Textalk Snabbguide 

Här skriver du din text 

Samtalsfönstret kommer att låsas 

och visas alltid överst på skärmen 

om ikonen är markerad. 

Klicka på skrivarsymbolen för att 

skriva ut textkonversationen 
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Så här tar du emot samtal: 

Klicka på den grå ikonen för att 

blockera samtalet. Personen som 

ringer dig får då ett 

upptagetmeddelande och du blockerar 

även kommande samtal. 

När du får ett samtal visas nedanstående dialogruta: 

Klicka på den gröna luren för att  

svara på samtalet 

Klicka på den röda luren för att avvisa 

samtalet. Personen som ringer dig får 

då ett upptagetmeddelande 

Textalk Snabbguide 
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