Οδηγίες Προετοιμασίας και
Τοποθέτησης Κάρτας SIM
Για GSM συσκευές τύπου
CMAxx - MT8xx - HC400

Power Electronics Control Ε.Π.Ε.
Capital Trade Center
Λαέρτου 22, Τ.Θ. 8805
570 01, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 414925 - 426735
Κιν. 6946127975
Fax. 2310 425495
Email: support@pelc.gr
Web Site: www.pelc.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ
διαβάστε και ακολουθείστε τις Οδηγίες
του παρόντος εντύπου
πριν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια !

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Όπως είναι γνωστό κάθε τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί μέσω δικτύου κινητής
τηλεφωνίας, πρέπει να διαθέτει μια κάρτα SIM που την καθιστά ικανή να συνδέεται στο
δίκτυο κάποιου παρόχου. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και για τις συσκευές
αυτοματισμού που λειτουργούν μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, δηλαδή είναι
απαραίτητο να διαθέτουν μια κάρτα SIM.
Οι συσκευές τύπου CMAxx, MT8xx, HC400 και οποιαδήποτε άλλη συσκευή της
Power Electronics Control που περιέχει συσκευή GSM υπόκειται στην ίδια ανάγκη.
Για τον λόγο αυτό υπάρχει μια σειρά ενεργειών “Προμήθειας και Προετοιμασίας της
κάρτας SIM”, για να λειτουργήσετε την συσκευή, οι εξής:.
ΒΗΜΑ 1: Προμήθεια SIM
Αγοράστε μια κάρτα SIM από οποιονδήποτε από τους υπάρχοντες παρόχους κινητής
τηλεφωνίας της χώρας.

ΒΗΜΑ 4: Αγορά Προπληρωμένου Χρόνου (αφορά κάρτες SIM που είναι
καρτοκινητό).
Η αγορά προπληρωμένου χρόνου χρειάζεται μόνο αν η κάρτα SIM είναι καρτοκινητό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτού του τύπου η κάρτα SIM να έχει πάντα πιστωμένο το
απαιτούμενο ποσό προπληρωμένου χρόνου, διότι:
- Αν τελειώσει ο προπληρωμένος χρόνος τότε θα περιοριστεί η λειτουργικότητα της
GSM συσκευής!
- Αν δεν ανανεωθεί ο προπληρωμένος χρόνος όσο συχνά προβλέπει ο κάθε
πάροχος, η συσκευή GSM θα βγεί εκτός λειτουργίας (η σύνδεση ακυρώνεται
οριστικά).
Αφού όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί, η κάρτα SIM είναι έτοιμη για
τοποθέτηση στην GSM συσκευή σας. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται ο τρόπος
τοποθέτησης (εισαγωγής) ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.

Η προμήθεια της κάρτας SIM είναι υποχρέωση και ευθύνη
του κατόχου της συσκευής!
Η επιλογή παρόχου πρέπει να εξασφαλίζει το βέλτιστο
δυνατό σήμα στη περιοχή που θα λειτουργήσει η συσκευή!

Για συσκευές
τύπου
CMA20
CMA40
HC400

Η κάρτα SIM θα πρέπει
να έχει μέγεθος Mini SIM

ΒΗΜΑ 2: Ενεργοποίηση SIM
Τοποθετείστε την κάρτα SIM σε κάποια συσκευή κινητού τηλεφώνου με σκοπό να
ελένξετε ότι η κάρτα έχει ενεργοποιηθεί από τον πάροχο. Ο ασφαλής τρόπος για να το
γνωρίζετε αυτό είναι να πραγματοποιήσετε και να λάβετε μια κλήση (ή και SMS) προς
οποιοδήποτε άλλο τηλεφωνικό αριθμό ώστε να είστε σίγουροι ότι η κάρτα είναι έτοιμη.
Αν η κάρτα δεν είναι ενεργοποιημένη επικοινωνήστε με τον πάροχο.
ΒΗΜΑ 3: Απενεργοποίηση PIN
Ενώ η κάρτα SIM είναι ακόμη σε κάποια συσκευή κινητού τηλεφώνου βρείτε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας (η θέση του μενού εξαρτάται από την συσκευή) και από εκεί την
επιλογή «Απενεργοποίηση PIN». Θα σας ζητηθεί το παλιό PIN και στην συνέχεια θα
επιλέξετε Απενεργοποίηση PIN. Η ενέργεια είναι απολύτως απαραίτητη για να
λειτουργήσει η κάρτα όταν τοποθετηθεί στην συσκευή GSM!
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