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Tárolás és tisztítás

• Működési és tárolási környezet: -25°C és +85°C között, szárazon.

• Ujjával lehetőleg ne érintse meg a SIM kártya fém részét.

• Amennyiben a SIM kártyát a készüléken kívül tárolja, tartsa eredeti csomagolásában vagy hasonló módon 
csomagolva, például egy borítékban vagy összehajtogatott papírlapban.

• A SIM kártyát tárolás közben se tegye ki extrém hidegnek vagy melegnek a jelzett tartományon túl.

• A SIM kártya nem vízálló és nedvesség vagy párás környezet hatására működésképtelenné válhat. Ha a SIM 
kártyát olyan készülékben használja, ami vízálló, akkor a készülék megvédi a SIM kártyát a nedvességtől.

• Ha a SIM kártya fém részei elkoszolódnak, egy puha pamut textildarabot enyhén nedvesítsen be pár csepp 
gyógyszertári alkohollal és ezzel óvatosan dörzsölje át a szennyezett részt. Tisztítás után törölje teljesen 
szárazra a SIM kártyát, mielőtt a készülékbe helyezi. 
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Üzembehelyezés

1. Ellenőrizze az készülékbe illő SIM kártya méretét. Ezt a készülék felhasználói utasításában találja.

2. Vegye ki a megfelelő méretű modult a kézhez kapott SIM kártyából. Ehhez egyik kezével tartsa a kártyát 
éleinél fogva és másik keze ujjával gyakoroljon enyhe nyomást a szükséges méretű modulra, ami így kifordul 
a kártyából.  Kövesse a következő oldalakon található részletes útmutatót.

3. Helyezze be a SIM kártyát az eszközbe az eszköz felhasználói utasításában leírt módon.

4. Kapcsolja be az eszközt.

5. Amennyiben az eszköz kéri, adja meg a 4 jegyű PIN1 kódot, amelyet a plasztik kártya hátoldalán talál. 
Amennyiben a PIN1 kódot nem látja, kaparja le a kódot takaró panelt egy pénzérme élével vagy 
gemkapoccsal.

6. Többszöri hibás PIN1 kód megadás, illetve egyéb szolgáltatások aktiválása esetén kövesse a készüléke 
utasításait és adja meg a SIM plasztik kártya hátoldalán található kódok valamelyikét (PIN2, PUK1, PUK2), 
készüléke utasításának megfelelően.

7. Amennyiben ezen lépések végrehajtása után sem sikerül feljelentkeznie a mobil hálózatba, kapcsolja ki a 
készüléket, várjon 1 percet és ismételje meg a 4-6. számú  lépéseket.

8. Ha ezek után sem jár sikerrel, kérjük, hívja a mobil szolgáltató műszaki segélyvonalát, hogy szakértő 
segítséget kaphasson.
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Az ún. Trio SIM kártyában a chipet 
három modul veszi körbe. Ebből kell a 
készülékbe illő modult kivenni. A 
szükséges méretet a készülék 
felhasználói utasításában találja.   

Normal SIM
2FF

Micro SIM
3FF

Nano SIM
4FF

A továbbiakban a legnagyobb, normál 
méretű modulra 2FF, a középső 
méretűre 3FF és a legkisebbre 4FF 
jelzéssel hivatkozunk.

A Trio SIM kártya felépítése
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Vegye kezébe a kártyát.

Egyik kezével tartsa a 
kártyát és másik keze ujjával 
gyakoroljon enyhe nyomást 
a 2FF modulra, amíg az 
kifordul a kártyából.

Vegye ki a 2FF modult.

A 2FF modul kivétele
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Fogja meg a 2FF modult.

Tartsa egyik keze hüvelyk- és 
mutatóujjával a 2FF modult, hogy az 
felfelé nézzen és a jobb szélénél
nyomja a 3FF modult, amíg az el nem 
fordul.

Vegye ki a 3FF modult.

A 3FF modul kivétele
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Fogja meg a 3FF modult.

Tartsa egyik keze hüvelyk- és 
mutatóujjával a 3FF modult, hogy az 
felfelé nézzen és tegye másik kezének 
hüvelykujját a modul másik sarkára.

A 4FF modul kivételhez 
nyomja azt meg hátulról.

Nyomja a jobb felső sarkot a 
4FF modul eltávolításához.

A 4FF modul kivétele
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