Uitleg functies Magic-sim dual-sim adapters.
De Magic-sim adapters zijn voorzien van een aantal functies welke u kunt gebruiken in uw mobiele
telefoon. Hieronder treft u een overzicht van het dual-sim menu aan zoals dat verschijnt in uw GSM
en daarnaast een uitleg van die functie.

Menunaam
SIM - 1
SIM - 2

Uitleg
Hieraan kunt u zien welke simkaart op dit moment geactiveerd is.
De simkaart welke actief is heeft een asteriks ervoor staan. Wilt u
omschakelen? Klik dan om de simkaart waar geen asteriks voor staat.

NO. Hide

Hiermee kunt u uw nummer "verbergen" voor het netwerk.
Een beller krijgt dan te horen: "Dit nummer is tijdelijk niet bereikbaar"
Let op: deze functie word niet door alle toestellen ondersteund.

NO. Edit

Met deze functie kunt u het 06 nummer van de betreffende simkaart
in het hoofdscherm van uw toestel laten verschijnen. Dan weet u altijd
zeker welk nummer op dat moment online is.

2 sim online

Hier kunt u de simkaarten automatisch laten switchen. U stelt een tijd in
(minimaal 1 minuut) per simkaart en vervolgens zal de adapter op de
aangegeven tijden naar de andere simkaart switchen.
Let op: de adapter kan NIET met de klok op de GSM meekijken. U kunt dus
niet instellen dat de adapter bv. Elke avond om 1800 uur van simkaart
wisselt.

Language

Instellen van de taal van de dual-sim adapter.

Dual Mode

Hier kunt u instellen of u gebruik wilt maken van het standaard dual-sim
menu ofdat u gebruik wilt maken van een snelkeuze menu.
Let op: wanneer u gebruik maakt van het snelkeuzemenu (007 modus)
is het dual-sim menu in uw GSM verborgen!
Is het menu verborgen? Voer dan de volgende handelingen uit om het
menu weer terug te laten keren:
Methode 1: Bel 007 en wacht totdat de GSM de lijn verbreekt.
Methode 2: Sla 007 als naam en als nummer op op de simkaart van uw
GSM en bel deze vervolgens.

Mocht u nog vragen hebben over onze dual-sim adapter, neem dan contact op met onze
klantenservice!

