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Dual sim dla telefonów z gniazdem Micro SIM

Dual sim dla telefonów z gniazdem Micro SIM

Pełna obsługa UMTS/HSDPA/WCDMA/GSM/GPRS/EDGE, ultra cienki chip, poprawiona obsługa trybu 007. Działa

bez problemu zarówno ze starymi SIM jak i USIM.

Potrzebne będą: Karta w rozmiarze micro SIM (będzie widziana jako SIM-1) oraz karta w zwykłym rozmiarze SIM (będzie

widziana jako SIM-2)

Możliwości:

1. Dwa numery w jednym telefonie (najbardziej praktyczne rozwiązanie)

2. Specjalny tryb dual - automatyczne przełączanie między kartami co określoną ilość sekund

3. Numer niedostępny - funkcja tymczasowej niedostępności

4. Rozszerzone wsparcie dla multi SIM card.

5. funkcja obsługi oryginalnego menu STK

7. Wyświetlania aktywnego numeru na LCD telefonu

8. Funkcja zapamiętywania rejestru połączeń

9. Obsługa kart GSM i 3G-USIM

10. Obsługa w językach: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki

11. Działa z kartami Aero2 (bezpłatny internet).

Uwagi dotyczące użytkowania:

Przed przełączeniem z jednej karty na drugą należy zaczekać aż załadowane zostaną wszystkie kontakty z karty SIM.

Najczęściej zadawane pytania:

Pytanie: Czy obydwie karty SIM mogą być aktywne w danej chwili ?

Odpowiedź: Nie, w danym momencie tylko jedna z kart może być aktywna. Istnieje możliwość przekierowania połączeń na

drugą kartę SIM (nie dot. Aero2)

Pytanie: Czy dual sim zmieści się między tylną klapką i baterią ?

Odpowiedź: Tak, tylna obudowa w żaden sposób nie odstaje.

Pytanie: Czy dual sim działa z Aero2 ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Czy przy przełączaniu między kartami każdorazowo trzeba wprowadzać kod PIN danej karty ?

Odpowiedź: Tak. W celu przyspieszenia przełączania należy wyłączyć blokady kodem PIN.

Sposób montażu w telefonie

1. Przygotuj adapter i 2 karty SIM (SIM1 = micro sim, SIM2 = zwykły rozmiar SIM) .

2. Włóż kartę SIM (normalny rozmiar sim) do gniazda SIM2 w adapterze.

3. Włóż część SIM1 (częściowo) do gniazda micro sim w telefonie.

4. Włóż kartę micro SIM do gniazda w telefonie tak, aby razem z nią wsunęła się część SIM1. Pociągnij delikatnie za taśmę,

aby upewnić się, że karta micro SIM wsunęła się poprawnie do gniazda. 5. Włóż baterię zawijając sekcję SIM2 nad nią.

6. Zamknij obudowę telefonu.

Struktura i funkcje menu:

001 1. *SIM1 Switch to SIM 1

002 2. SIM2 Switch to SIM 2

3 NO. Hide (It will take a little more time to switch working with this function )

Not Connect (* stand for on )
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Once turned on and after SIM1 switch to SIM2, if somebody call SIM 1, there will be system Indication that "the number you

dial can not be connected for the moment, please dial again later"

004 4 NO. Edit (Edit title for online number)

SIM1 -- Input the title for SIM 1

SIM2 -- Input the title for SIM2

005 5.2 SIM on-line (set the auto switch time)

On -- Turn on this function

*Off -- Turn off this function

Time 1(02) -- Input online time for SIM1

Time 2(02) -- Input online time for SIM2

006 6 Language

*English -- Language set to English

Espaol -- Language set to Espaol

Italiano -- Language set to Italiano

Deutsch -- Language set to Deutsch

007 7 Dual Mode

*STK Mode ---- Normal STK menu mode

007 Mode ---- Special 007 shortcut mode

Under 007 Mode the Original STK menu will be remained
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.
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