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MEX På/Av - Hantera växelkopplingen mot din mobiltelefon 
 
Funktionen MEX På/Av är en funktion som gör det möjligt att ta emot och ringa samtal 
utanför växeln, tex i samband med driftstörning och servicearbete. Funktionen skiljer sig 
något mellan operatörerna, se information nedan. MEX På/Av styr endast vad som 
händer när man ringer direkt till mobilnumret (07x-) samt från mobiltelefonen. 
Tänk på att när man ringer från en Av-MEXad mobil presenteras mobilnumret hos 
mottagaren (gäller ej Telia). 
 
TDC 

*126*0# Mex av Inkommande samtal går direkt till 
mobiltelefonen, utanför växeln 

Utgående samtal gå direkt från 
mobiltelefonen, utanför växeln. 
Mobilnummer presenteras 

*126*1# Mex på Inkommande går direkt till 
mobiltelefonen, utanför växeln 

Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 

*126*2# Mex på 
utökad 

Inkommande samtal går via växeln Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 

  
Tele2 

*639*0# Mex av Inkommande samtal går direkt till 
mobiltelefonen, utanför växeln 

Utgående samtal gå direkt från 
mobiltelefonen, utanför växeln. 
Mobilnummer presenteras 

*639*1# Mex på Inkommande samtal går via växeln Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 

 
Telenor 

*325 
 
Följ 
talade 
instruktioner 
 

Mex av Inkommande samtal går direkt till 
mobiltelefonen, utanför växeln 

Utgående samtal gå direkt från 
mobiltelefonen, utanför växeln. 
Mobilnummer presenteras 

Mex på Inkommande samtal går via växeln Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 

 
Phonera 

Skicka sms till 
0731-290150 
med text 
”mex av” eller 
”mex på” 
 

Mex av Inkommande samtal går direkt till 
mobiltelefonen, utanför växeln 

Utgående samtal gå direkt från 
mobiltelefonen, utanför växeln. 
Mobilnummer presenteras 

Mex på Inkommande samtal går via växeln Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 

 
Telia 

751 Mex av Inkommande samtal går direkt till 
mobiltelefonen, utanför växeln 

Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 

750 Mex på Inkommande samtal går via växeln Utgående samtal går via växeln. 
Nummerpresentation styrs av växelns 
inställningar 
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inställningar 
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Telenor (utan aktiverad Volte)
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Telenor (med aktiverad Volte)


