
Един номер за твоите 
смарт устройства



Смарт часовници 
(SAMSUNG, HUAWEI, 
TICWATCH)

с multiSIM



Услугата multiSIM за всички смарт 
часовници, с изключение Apple Watch LTE, е 
достъпна от мобилното приложение Yettel

Виж как можеш да активираш услугата



Виж как можеш да управялваш услугата



Виж как можеш да деактивираш услугата



Активация

Услугата multiSIM ще намериш 
в меню Услуги.



След като избереш multiSIM се появява 
екран с описание на цените на услугата.



Чрез бутон „Подходяща ли е услугата за 
мен?”  влизаш в модул с въпроси, които ще 
ти дадат индикация дали услугата е 
подходяща за теб. 



За да активираш услугата, 
е необходимо да избереш 

бутон „Активирай 
multiSIM”. 

Преди самата активация 
трябва да отвориш и 

прочетеш Заявление за 
активиране на услугата и 
да дадеш необходимите 

съгласия. Продължи с бутон 
„Към подписване”.

Ще се появи 
потвърдителен екран. 

Tрябва да натиснеш бутон 
„Продължи”.

Активирай multiSIM



Следващата стъпка е да потвърдиш 
желанието си да активираш услугата чрез 
бутон „Генерирай уникален код”. 

Ще получиш уникален код чрез SMS 
съобщение. Трябва да го въведеш в полето и 
да продължиш с активацията чрез бутон 
„Подписвам”.



След активирането на услугата ще получиш 
QR код, който трябва да свалиш или 
копираш на телефона си. После го добавяш 
към приложението, за да сдвоиш със смарт 
часовника ти.

За да прехвърлиш multiSIM профила си, 
отвори приложението за сдвояване от 
производителя на твоя часовника и следвай 
инструкциите.



Управление

Актуалният статус на услугата можеш да 
се провериш от меню Услуги -> multiSIM.



Можеш да се промениш името на услугата 
като избереш моливчето, въведеш име и 
избереш тикчето за потвърждение.



Можеш да достъпваш информация за 
услугата през таб Описание на услугата.





Чрез бутон „Информация за профила (QR 
код)” клиентите могат да достъпят своя 
индивидуално генериран код.



Избирайки бутона, се появява екран, на 
който трябва да се въведе еднократния 
PIN код, който ще ти бъде изпратен чрез 
SMS.





Деактивация



Потвърди, че искаш да деактивираш 
услугата чрез бутон „Да”.




