
Υπηρεσίες Περιγραφή Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Αναµονή
κλήσης

Για να µη χάνετε καµία 
κλήση, όταν η τηλεφωνική 

σας γραµµή είναι 
απασχοληµένη. 

Όταν µιλάτε και κάποιος 
σας καλεί, µπορείτε να 

απαντήσετε, βάζοντας την 
πρώτη κλήση σε αναµονή.

(δείτε  οδηγίες "Κράτηση κλήσης 
& θέση σε αναµονή")

*43# #43#

Μόνιµη απόκρυψη 
αριθµού

Για να µην εµφανίζεται 
ο αριθµός σας, 
όταν καλείτε.

*32# #32#

Απόκρυψη
αριθµού για κάθε
επόµενη κλήση

Για να µπορείτε να 
ενεργοποιήσετε την 

απόκρυψη του 
τηλεφωνικού σας 

αριθµού κάθε φορά 
πριν από µία κλήση.

*31*
τηλ. αριθµός

*31#
τηλ. αριθµός

Προώθηση 
κλήσεων 

1

Για να µεταφέρετε τις 
κλήσεις σας σε 

διαφορετικό τηλεφωνικό 
αριθµό.

*21*
τηλ. αριθµός# #21#

Προώθηση 
κλήσεων σε 

περίπτωση που 
δεν απαντάτε 1

Για να µεταφέρετε τις 
κλήσεις σας σε 

διαφορετικό τηλεφωνικό 
αριθµό, όταν 
δεν απαντάτε.

*61*
τηλ. αριθµός#

#61#

Προώθηση 
κλήσεων σε 
περίπτωση 

απασχοληµένης 
γραµµής 1

Για να µεταφέρετε τις 
κλήσεις σας σε 

διαφορετικό τηλεφωνικό 
αριθµό, όταν µιλάτε.

*67*
τηλ. αριθµός#

#67#

14.85x21cm

Οδηγός ενεργοποίησης 
ψηφιακών ευκολιών τηλεφωνίας

"Μην ενοχλείτε"
/Φραγή 

εισερχοµένων 
κλήσεων 2

Για να µη δέχεστε 
εισερχόµενες κλήσεις για 

συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα.

*26# #26#



www.hol.gr

14.85x21cm
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1. Όλες οι κατηγορίες Προώθησης κλήσεων διατίθενται για εκτροπή προς σταθερά, κινητά και προσωπικούς 
    αριθµούς Ελλάδος.
2. Αυτός που σας καλεί θα ακούει σήµα κατειληµµένο κι εσείς θα ακούσετε έναν στιγµιαίο τόνο ειδοποίησης.
3. Αν η συσκευή σας δεν έχει το πλήκτρο R, πατήστε αντίστοιχα είτε το πλήκτρο FLASH είτε στιγµιαία 
    το Άγκιστρο του τηλεφώνου σας.

Περιγραφή

Για να συνοµιλήσετε 
ταυτόχρονα 3 άτοµα µαζί.

Για να εναλλάσσετε την κλήση
µεταξύ των 2 συνοµιλητών σας.

Για να κλείσετε το δεύτερο 
συνοµιλητή και να γυρίσετε 

στον πρώτο.

Για να καλείτε τους 
αποθηκευµένους 

στη µνήµη του τηλεφώνου 
σας αριθµούς. 

Για να βάλετε σε αναµονή 
τον συνοµιλητή σας 

& ταυτόχρονα να 
πραγµατοποιήσετε νέα κλήση.

Για να µη χάνετε καµία κλήση 
και να βλέπετε στην οθόνη της 

τηλεφωνικής σας συσκευής 
ποιος σας καλεί.

Υπηρεσίες

Τριµερής 
συνοµιλία

Κράτηση 
κλήσης 
και θέση 

σε αναµονή 

Αναγνώριση 
κλήσεων

Αποθήκευση 
και κλήση από 

τη µνήµη 
του τηλεφώνου

Για να αποθηκεύσετε
έως και 100 αριθµούς 

που καλείτε συχνότερα στη
µνήµη του τηλεφώνου σας.

*51*[θέση µνήµης 
00-99] και µετά 
τον τηλ.αριθµό#

Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών θα ακούγεται µήνυµα 
ειδοποίησης που θα σας επιβεβαιώνει ότι το αίτηµα σας πραγµατοποιήθηκε. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα ακούγεται µήνυµα λανθασµένης ενεργοποίησης. 

Ενεργοποίηση

Είναι ήδη ενεργοποιηµένη
από την hellas online 

και δεν χρειάζεται 
κάποια ενέργεια από εσάς.

Πατήστε R 
και µετά τον τηλ.αριθµό.

**[θέση µνήµης 
00-99]

Πατήστε R 
και µετά το 3.

Πατήστε R 
και µετά το 2.

Πατήστε R 
και µετά το 1.

(Δείτε τη σηµείωση 3)

(Δείτε τη σηµείωση 3)

(Δείτε τη σηµείωση 3)

(Δείτε τη σηµείωση 3)


