Installatie Magicsim Elite Adapter voor Galaxy S7/S7 Edge
Voorbereiding voor een correcte installatie
Wees voorzichtig. Niet opnieuw installeren op een andere telefoon.
- Daarnaast kunt u kijken naar onze online video's, beschikbaar op het tabblad van elk product.
- Als uw smartphone ‘vergrendeld' is, werkt de adapter mogelijk niet bij een andere provider, vraag hen om het te
ontgrendelen.
- Verwijder een mogelijk beveiligings-PIN op de SIM-kaarten. Ga naar 'Support' in het menu en kies FAQ voor meer
'how to's.

- Zorg ervoor dat beide SIM-kaarten goed geïnstalleerd zijn: anders zal geen van de SIM-kaarten werken: Na de
installatie van de contactpunten / goud deel van beide SIM-kaart moet naar beneden wijzen, terwijl de kant van
de Magicsim adapter met de zwarte chip omhoog moet wijzen. Plaats de stompe hoeken van de SIM-kaarten
correct.
- In de externe simtray van de Magicsim Elite (rechts) past alleen een standaard SIM-kaart. Als u een nano of microSIM-kaart hebt, is het nodig om nano-naar-standaard of micro-naar-standaard SIM-kaart adapter te gebruiken.
- Probeer eerst beide SIM-kaarten in uw telefoon.

Steps for a correct installation

1. Zet de nano-naar-standaard adapter op zijn rug, zodat u de SIM-kaart in kan zetten, met uitzicht op de
contactpunten / gouden gedeelte naar boven. Verwijder mogelijk onzichtbaar vuil. Reinig de contactpunten /
gouden gedeelte met een zakdoek. Raak de contactpunten niet aan.
Zet de Magicsim Elite adapter op zijn rug, met de zwarte chip naar beneden.
- Schuif de "nano-naar-standaard adapter / nano SIM" combinatie (contactpunten / gouden gedeelte nog steeds
naar boven gericht) voorzichtig in de standaard SIM slot van de Magicsim adapter. Zorg ervoor dat de nano-SIMkaart niet ui de nano-to-standaard adapter glijden, tijdens het inschuiven.

- Wanneer u klaar bent, moet de nano-SIM-kaart nog steeds in de Noosy SIM-kaart adapter, zodat de
contactpunten van de SIM-kaart correct verbinden met de contactpunten van de adapter.
2. Draai de Magicsim Elite-adapter terug naar de oorspronkelijke positie::

- Doe de linkerzijde van de Magicsim Elite door de onderkant van de linkerzijde van de simtray. Deze linkerkant is
voor de 1e SIM-kaart. Zorg ervoor dat de stompe hoek in de stompe hoek past.
- Het lint ligt nu langs de zijkant van de tray. Op deze manier is het mogelijk om een SD-kaart te gebruiken.
- Plaats de 2e SIM-kaart in de simtray (rechter foto). (Als je 3 SIM-kaarten wilt gebruiken, moet het lint door de SDtray gaan, over een 3e SIM-kaart).

4. Schuif de simtray en de adapter voorzichtig in de simgleuf van uw telefoon. Als de simtray bijna helemaal in is,
duw dan een klein beetje zodat hij helemaal in de gleuf zit.
- 5. Buig de Magicsim Elite adapter naar de achterkant van de telefoon.
- Gebruik een siliconen hoesje om de Magicsim Elite adapter te beschermen. Alleen een siliconen hoesje heeft
voldoende ruimte voor de adapter. Andere hoesjes werken niet.

5. Zet je smartphone in de 'Flight'-modus en schakel de 'flight'-modus weer uit. 6. Laat je telefoon een minuut of 5
minuten staan, zodat hij contact kan maken met je providers.
6. U moet nu de provider van de actieve SIM-kaart op uw telefoon zien. Als dat niet het geval is, wacht dan een
minuut. Nog steeds niet, zet uw iPhone in & uit de slaapmodus.

In het geval dat u niet het STK-menu (SIM Toolkit) kunt vinden, gaat u naar onze sitehttps://www.magicsim.com/support/dual-sim/no-cut/troubleshootingen scroll naar beneden naar de FAQ-vraag:STK-menu: Waar
vindt u de SIM Toolkit app?
Ga naar 'Support' onze menu & kiezen FAQ voor meer gedetailleerde informatie over de installatie en de adapter

