
Един номер за твоите 
смарт устройства

APPLE WATCH LTE 

с multiSIM



Услугата multiSIM за Аpple Watch LTE е 
достъпна от мобилното приложение на iOS 
устройствата- Watch 

Виж как можеш да активираш услугата



Виж как можеш да управялваш профила



Виж как можеш да деактивираш услугата



Активация

По време на процеса по 
сдвояване на Apple Watch 
LTE и iPhone, на една от 
последните стъпки щe се 
появи екран, който ще те 
подкани да активираш 
услугата чрез бутона “Set 
up mobile data”.



Увери се, че:

 1. Mобилните данни на 
твоя iPhone са включени.




Можеш да активираш услугата 
и след процеса на сдвояване на 
часовника и телефона ти. От 
началния екран на 
приложението Watch трябва да 
избереш опция Mobile Data и 
след това “Set Up Mobile Data”, 
за да пристъпиш към 
активацията.



Увери се, че:

 1. Mобилните данни на твоя 
iPhone са включени.



2. Устройствата са свързани 
успешно с Bluetooth.






За да продължиш процеса по активация на 
услугата, трябва да въведеш своя Yettеl 
мобилен номер и паролата, която 
използваш, за да достъпиш приложението 
Yettel.





Следващата стъпка е да се запознаеш с 
условият по абонаментния план за услугата 
multiSIM.



Продължи напред с бутона.



Преди самата активация 
трябва да се запознаеш с 
Правилата и условията на 

услугата.

Трябва да отбележиш с 
отметка съгласието си с 
описаното в документа и 

да натиснеш бутон 
„Подпиши”.

За да продължиш напред, 
трябва да отвориш и 

прегледаш целия документ 
„Правила и условия”.



Готово. Активацията на multiSIM е 
завършена успешно.



Бутонът „Затвори” те връща обратно в 
менюто на мобилното приложение Watch.




Управление:

Как да изтриеш multiSIM профил 

1. Избери опцията Mobile data от началния 
екран на приложението Watch.  



2. Натисни иконата  i  срещу името на 
мобилния опертор Yettel.



3. Избери опцията “Remove Yettel Plan”.



Опцията “Remove Yettel Plan” успешно ще 
изтрие multiSIM профила от часовника, но 
няма да прекрати абонамента за услугата.




Деактивация

Услугата multiSIM може да се 
деактивира само през мобилното 
приложение Yettel.



Ще я откриеш в:

секция Услуги -> multiSIM









След избор на бутона „Деактивирай 
услугата” ще трябва да потвъриш 
деактивацията и от изскачащия прозорец.



След тези стъпки услугата multiSIM ще бъде 
успешно деактивирана и няма да бъде 
начислявана месечна такса за нея.




