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#34*PIN#

1.Όλες οι κλήσεις
2.Αστικά,Υπεραστικά,Πρόσθετης χρέωσης, Πρόσβασης δεδομένων
3.Υπεραστικά,Κινητά,Διεθνή,Πρόστετης χρέωσης
4.Πρόσθετης χρέωσης, Δορυφορικά, Πρόσβασης δεδομένων
5.Κινητά,Διεθνή,Πρόσθετης χρέωσης, Πρόσβασης δεδομένων,
Σύντομοι κωδικοί
6.Κινητά,Δορυφορικά,Πρόσθετης χρέωσης, Σύντομοι κωδικοί
7.Δορυφορικά,Πρόσθετης χρέωσης
8.Υπεραστικά,Κινητά,Πρόσθετης χρέωσης
9.Αστικά,Κινητά,Πρόσβασης δεδομένων, Σύντομοι κωδικοί
10.Αστικά,Διεθνή,Πρόσθετης χρέωσης, Πρόσβασης δεδομένων,
Σύντομοι κωδικοί
15.Δορυφορικά, Πρόσθετης χρέωσης, Σύντομοι κωδικοί

Αναλυτική παρουσίαση βασικού πακέτου ψηφιακών ευκολιών

(παρέχεται Δωρεάν)

Αναγνώριση κλήσεων
Σας επιτρέπει να βλέπετε οποιαδήποτε στιγμή ποιος σας καλεί
πριν ακόμα απαντήσετε!
Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι μια τηλεφωνική συσκευή με
οθόνη αναγνώρισης κλήσεων.
Η λειτουργία είναι προ-ενεργοποιημένη και δεν απαιτεί καμία
άλλη ενέργεια από το χρήστη.

Αναμονή κλήσης
Όταν μιλάτε ήδη σε μια γραμμή στο τηλέφωνο, η Αναμονή
κλήσης σας ειδοποιεί ότι υπάρχει και δεύτερη εισερχόμενη
κλήση. Μπορείτε να απαντήσετε και σε αυτή την κλήση,
βάζοντας την πρώτη γραμμή σε αναμονή.
Για την ενεργοποίηση : *43#
ψ
Για την απενεργοποίηση :#43#
Για έλεγχο:*#43#
Για χρήση: Πατώντας άγκιστρο(σε μερικές συσκευές
υπάρχει ειδικό πλήκτρο με όνομα R ή Recall ή Flash) και
μετά 2, θέτουμε σε αναμονή τον πρώτο ομιλητή και μιλάμε
με τον δεύτερο. Με τον ίδιο χειρισμό επιστρέφουμε στον
αρχικό. Με άγκιστρο και 1, κλείνουμε την τρέχουσα
συνομιλία και μιλάμε στην άλλη γραμμή.

Επιλεκτική απόκρυψη
Σας επιτρέπει κάθε φορά πριν από μία κλήση, να
ενεργοποιήσετε την απόκρυψη του τηλεφωνικού σας
αριθμού.
Για την ενεργοποίηση:*31*προορισμός

Εκτροπή κλήσης
Προωθεί τις κλήσεις σας από το σταθερό σας τηλέφωνο
στον αντίστοιχο αριθμό(κινητό ή σταθερό)που έχετε
δηλώσει. Έτσι δεν χάνετε τις κλήσεις σας όταν βρίσκεστε
εκτός σπιτιού ή αν είναι κατειλημμένη η γραμμή σας. Όταν
είναι ενεργοποιημένη η εκτροπή, ο τηλεφωνικός τόνος
(dialtone) ακούγεται διαφορετικά, για να υπενθυμίζει ότι
είναι ενεργεί η εκτροπή.
Δωρεάν παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης
εκτροπής κλήσης. Σε περίπτωση που η εκτροπή κλήσης
πραγματοποιηθεί προς χρεώσιμο αριθμό θα υπάρξει
αντίστοιχη χρέωση στο λογαριασμό σας με βάση τον
ισχύοντα τιμοκατάλογο της υπηρεσίας.
Άμεση εκτροπή κλήσης
Για την ενεργοποίηση : *21*αριθμός#
Για την απενεργοποίηση :#21#
Για έλεγχο:*#21#
Έμμεση εκτροπή κλήσης όταν δεν απαντά
Για την ενεργοποίηση : *61*αριθμός#
Για την απενεργοποίηση :#61#
Για έλεγχο:*#61#
Έμμεση εκτροπή κλήσης όταν είναι κατειλημμένο
Για την ενεργοποίηση : *67*αριθμός#
Για την απενεργοποίηση :#67#
Για έλεγχο:*#67#

Αναλυτική παρουσίαση επιπλέον επιλογών ψηφιακών ευκολιών

(παρέχονται Δωρεάν-προσφορά περιορισμένης διάρκειας)

Τριμερής συνομιλία
Ο εύκολος τρόπος να επικοινωνείτε ταυτόχρονα περισσότερα
άτομα! Γλυτώστε χρόνο και επιπλέον τηλεφωνήματα τριμερή
συνομιλία. Εάν είστε ήδη σε τηλεφωνική συνομιλία μπορείτε να
προσθέσετε ακόμα ένα άτομο σε αυτή.
ψ
Χρήση :Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,
πατήστε στιγμιαία το
άγκιστρο(σε μερικές συσκευές υπάρχει ειδικό πλήκτρο με όνομα R
ή Recall ή Flash) και καλέστε το 2ο προορισμό. Κατόπιν, πατήστε
ξανά στιγμιαία το άγκιστρο(R ή Recall ή Flash) και το 3 για να
αρχίσει η συνδιάσκεψη.

Αυτόματη κλήση
Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμό ο οποίος θα καλείτε αυτόματα,
χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογηθεί. Ιδιαίτερα χρήσιμη
λειτουργία για ηλικιωμένους ή μικρά παιδία.
ψ
Για την ενεργοποίηση : *54*προορισμός#
Για την απενεργοποίηση :#54#
Χρήση :Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή, εάν σηκώσετε το ακουστικό
και δεν πατήσετε κάποιο πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, θα κληθεί ο
προκαθορισμένος αριθμός.

Συντετμημένη κλήση
Σας επιτρέπει να καλείτε γρήγορα τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε
συχνά, αποθηκεύοντάς τους στα ψηφία (0-9) του τηλεφώνου.
Για την αποθήκευση : *51*θέση μνήμης(0-9)*προορισμός#
ψ
Για την διαγραφή της αποθήκευσης :#51*θέση μνήμης(0-9)#
Για κλήση του αποθηκευμένου προορισμού :**θέση μνήμης(0-9)

Φραγή εξερχομένων κλήσεων
Σας επιτρέπει να αποτρέπετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς συγκεκριμένους
προορισμούς της επιλογή σας, όπως για παράδειγμα υπεραστικές κλήσεις κλπ.
Για την ενεργοποίηση : *34*PIN*κωδικός φραγής#
Για την απενεργοποίηση :#34*PIN#
Κωδικοί φραγής
1.Όλες οι κλήσεις
2.Αστικά,Υπεραστικά,Πρόσθετης χρέωσης, Πρόσβασης δεδομένων
3.Υπεραστικά,Κινητά,Διεθνή,Πρόστετης χρέωσης
4.Πρόσθετης χρέωσης, Δορυφορικά, Πρόσβασης δεδομένων
5.Κινητά,Διεθνή,Πρόσθετης χρέωσης, Πρόσβασης
δεδομένων, Σύντομοι κωδικοί
ψ
6.Κινητά,Δορυφορικά,Πρόσθετης χρέωσης, Σύντομοι κωδικοί
7.Δορυφορικά,Πρόσθετης χρέωσης
8.Υπεραστικά,Κινητά,Πρόσθετης χρέωσης
9.Αστικά,Κινητά,Πρόσβασης δεδομένων, Σύντομοι κωδικοί
10.Αστικά,Διεθνή,Πρόσθετης χρέωσης, Πρόσβασης δεδομένων, Σύντομοι κωδικοί
15. Δορυφορικά, Πρόσθετης χρέωσης, Σύντομοι κωδικοί
Σημείωση: Το αρχικό PIN που έχετε είναι το 0000. Πριν την πρώτη χρήση θα πρέπει
να αλλαχτεί. Το νέο PIN δεν μπορεί να είναι 0000
Αλλαγή PIN: *80*παλιό PIN*νέο PIN#
Για την αλλαγή του PIN στις Professional υπηρεσίες, επικοινωνήστε με το 13832

Υπηρεσία «Μην ενοχλείτε»
Ενεργοποιήστε την όταν δεν επιθυμείτε να δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις.
Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή ο καλών θα ακούει προειδοποιητικό
μήνυμα.
Για την ενεργοποίηση : *91#
Για την απενεργοποίηση :#91#
Έλεγχος : *#91#

ψ

Υπηρεσία απόρριψης κλήσεων με απόκρυψη
Σας επιτρέπει να απορρίπτετε τις κλήσεις που έχουν απόκρυψη αριθμού.
Όταν η υπηρεσία είναι ενεργή ο καλών θα ακούει προειδοποιητικό μήνυμα.
Για την ενεργοποίηση : *90#
Για την απενεργοποίηση :#90#
Έλεγχος : *#90#

ψ

