
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM
ΣΤΑ CRONOS GSM ΣΕΙΡΑΣ “D”

Αν υπάρξει ανάγκη αλλαγής κάρτας sim σε κάποια συσκευή τότε 
υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να 
λειτουργήσουν όλα ομαλά.

Κατ' αρχή πρέπει να βάλουμε την νέα κάρτα σε μια συσκευή 
τηλεφώνου της οποίας γνωρίζουμε το μενού. Ενεργοποιούμε το 
τηλέφωνο και δίνουμε το pin που μας δόθηκε μαζί με τη νέα κάρτα 
ώστε αυτό να ενεργοποιηθεί πλήρως. 

Μετά:
• A  πενεργοποιούμε το   pin  . Όταν το τηλέφωνο ανοίγει δεν πρέπει να

μας ξαναζητήσει pin. Αυτό γίνεται συνήθως από το υπομενού 
“ασφάλεια” στο μενού “ρυθμίσεις”του τηλεφώνου. Επιλέγουμε 
ασφάλεια κάρτας sim και μετά επιλέγουμε ΟΧΙ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ. Μας 
ζητάει μια φορά το pin που μας δόθηκε για επιβεβαίωση και κάνει
δεκτή την επιλογή μας αν το πληκτρολογήσουμε σωστά.

• Ενεργοποιούμε τη σύνδεση  . Αυτό γίνεται κάνοντας μια κλήση 
οπουδήποτε. Καλό είναι αυτή η κλήση να απαντηθεί αν και αυτό 
δεν είναι απαραίτητο από όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.

• Ελέγχουμε για μονάδες  . Πολλές κάρτες sim έχουν μέσα μόνο ένα 
Ευρό παρ' όλο που λένε 5 ή περισσότερα Ευρό ως αρχικό χρόνο 
ομιλίας στη συσκευασία τους. Αυτά τα χρήματα θα πιστωθούν 
σταδιακά εφόσον υπάρξουν χρεώσεις. Σ' αυτήν την περίπτωση 
βάζουμε ένα μικρό ποσό με τους γνωστούς τρόπους. 

• Απενεργοποιούμε τον τηλεφωνητή  . Αυτό είναι ένα βήμα που 
κάνουμε προληπτικά στην περίπτωση των συστημάτων 
Δεξαμενής-Αντλιοστασίου, δεν είναι απαραίτητο σε συσκευές που
τηλεχειριζόμαστε εμείς. Αυτό γίνεται από το υπομενού 
“προωθήσεις κλήσεων” στο οποίο επιλέγουμε να μην γίνεται καμία
προώθηση στις κλήσεις φωνής. Προσοχή: σε κάποιες κάρτες sim 
όπως της cosmote για παράδειγμα, οι προωθήσεις δείχνουν να 
είναι ανενεργές στην αρχή, ενεργοποιούνται όμως λίγα λεπτά 
μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης. Καλό είναι να περιμένουμε 
λίγο και να κάνουμε την απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μετά. Ο 



τηλεφωνητής είναι υπεύθυνος για τυχόν χρεώσεις σε περίπτωση 
μη έγκαιρου κλεισίματος της γραμμής, και το σταμάτημα των 
συστημάτων δεξαμενής λόγω έλλειψης μονάδων.

Τώρα οι κάρτες μπορούν να τοποθετηθούν στις συσκευές GSM. Τις 
βάζουμε προσέχοντας να τοποθετηθούν όπως οι παλιές. Όταν βάζουμε
ή βγάζουμε κάρτες SIM η συσκευή δεν πρέπει να είναι υπό τάση. 
Βγάζουμε τη συσκευή από τη βάση, ή κόβουμε την τροφοδοσία του και 
αποσυνδέουμε τυχόν μπαταρία. Περιμένουμε και μισό λεπτό για να 
αποφορτιστούν οι εσωτερικοί πυκνωτές για περισσότερη σιγουριά, 
ώστε να μη βλάψουμε την κάρτα.

Αν πρόκειται μόνο για μια συσκευή την οποία τηλεχειριζόμαστε εμείς 
μέσω του δικού μας τηλεφώνου, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο, μόνο
ίσως να αλλάξουμε το τηλέφωνο της συσκευής στον τηλεφωνικό 
κατάλογο του κινητού μας για να μην το ξεχάσουμε.

Αν πρόκειται όμως να αλλαχθεί κάρτα από σύστημα Δεξαμενής – 
Αντλιοστασίου, στο οποίο δυο συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους με 
αναπάντητες κλήσεις, πρέπει να “ζευγαρώσουμε” τις συσκευές ξανά. Η 
κάθε συσκευή πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό του ζευγαριού της. 

Αυτό το κάνουμε όπως και στον αρχικό προγραμματισμό (δες 
φυλλάδιο οδηγιών), ως εξής:

Στέλνουμε το μήνυμα: PRGG: Z=69XXXXXXXX* , όπου 69XXXXXXXX 
βάζουμε το μήνυμα του “ζευγαριού” της κάθε συσκευής. Δηλαδή στο 
αντλιοστάσιο στέλνουμε το νούμερο της συσκευής της δεξαμενής και 
αντίστροφα.


