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FAQ 

Mga Serbisyo ng SoSIM 

 

1. Gaano katagal magagamit ang SoSIM？ 

Ang SIM card ay magagamit sa loob nang 180 araw matapos ang pag-aktiba. Ito ay dapat maaktiba 
sa loob ng 90 araw matapos bilhin, kung hindi ito ay mag-e-expire at hindi na magiging aktibo. 

 

2. Ano ang Naka-default na Package ng Serbisyo ng SoSIM? 

Kabilang sa default na package ang paggamit nang Walang Hanggang data na 50GB sa lokal na data 
at 10,000 minutong lokal na tawag (magagamit sa loob nang 30 araw). Ang package ay mag-e-expire 
sa 00:00:00 ng ika-31 araw ng petsa ng suskripsyon. Maaari mong pindutin ang 200 +  
upang mag-apply muli sa package sa loob ng panahon ng validity ng card. Ikaw ay tatanggap ng 
isang SMS na kumpirmasyon matapos ang matagumpay na suskripsyon. 

 

3. Maaari ba akong bumiling muli ng package ng data matapos mag-expire ang package ng 
serbisyo? 

Oo. Ang SoSIM ay maaaring i-recharge at i-recycle matapos ang pag-expire. Maaari mong i-
recharge ang SoSIM, at pindutin ang 200  +   upang muling mag-apply sa package matapos 
ang pag-expire. 

 

4. Maaari ko bang gamitin ang natitirang data sa susunod na buwan kung hindi ko naubos ang 
lokal na data sa 30 araw? 

Hindi, ang natitirang data ay mawawala matapos ang pag-expire ng package. 

 

5. Bakit may tatlong iba’t ibang package ng SoSIM? Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga 
package na dilaw, asul at berde?  

Ang package na dilaw ay sa Indonesian at naaangkop para sa mga Indonesian; ang package na berde 
ay sa Filipino at naaangkop para sa mga Filipino; ang package na asul ay sa English at Chinese at 
naaangkop para sa mga lokal na tao at iba pang mga dayuhan. Ang tatlong uri ng card ay naka pre-
set sa Chinese, at maaari mong i-convert ang wika ng SMS sa pamamagitan ng pagpindot ng 
maikling code sa ibaba.  

Wika ng SMS Maikling code ng pag-set 
English 120 1  +  
Traditional Chinese 120 2  +  
Simplified Chinese 120 3  +  
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6. Maaari ba akong lumipat sa SoSIM gamit ang aking numero ng mobile? 

Hindi sa ngayon. 

 

7. Paano ko maiuulat ang isang nawalang SIM card, kumuha ng isang bagong SIM card at 
palitan ang isang sirang card?  

Mangyaring makipag-ugnayan sa 3 Customer hotline na 1118 para sa pagsasaayos. 
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Mga Katangian at Setting ng SoSIM 

 

1. Paano i-aktiba ang SoSIM? 

Matapos ipasok at matagumpay na pagpaparehistro nito gamit ang iyong tunay na pangalan 
(https://www.three.com.mo/prepaidrn), maaari mong ma-access ang Internet matapos i-reboot ang 
iyong telepono. 

Kung hindi mo magamit ang serbisyo ng data matapos ang pag-aktiba, mangyaring subukan ang: i-
reboot ang telepono / i-on ang “Mobile Data” / kumpirmahin ang setting ng APN na maging tama at 
ang setting ng APN ay mobile.three.com.mo. Kung hindi mo pa rin matagumpay na magamit ang 
serbisyo ng data, mangyaring makipag-ugnayan sa aming customer service hotline na 1118 at ihanda 
ang resibo ng pagbili para sa pagtatanong. 

 

2. Paano ko ise-set ang mga serbisyo ng data? 

Setting ng Access Point Name (APN): 

 IOS: Pumunta sa "Setting" > "Mobile Networks" > "Mobile Data Options" > "Mobile Data 
Network" > I-input ang "mobile.three.com.mo" sa column ng [APN] ng Mobile Data 

 Android: Pumunta sa "Setting" > "Mobile Networks" > Pindutin ang [APN] > Pindutin ang 
[New APN] I-input ang "mobile.three.com.mo" sa column ng [APN]  

 

3. Maaari ba akong gumamit ng data sharing Wi-Fi share? 

Oo. 

 

4. Maaari bang suportahan ng SoSIM ang iPad? 

Oo. Setting ng APN: IOS: Pumunta sa "Setting" > "Mobile Networks" > "Mobile Data Options" > 
"Mobile Data Network" > I-input ang "mobile.three.com.mo" sa column ng APN [APN] ng Mobile 
Data 

 

5. Paano ko malalaman kung ilan ang natitirang data? 

Pagtatanong sa account: Pindutin ang ## 122 # +  upang alamin ang balanse, numero ng telepono 
at petsa ng validity. 
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ePIN ng SoSIM 

 

1. Saan ako maaaring bumili ng ePIN ng SoSIM? 

Ang ePIN ng SoSIM ay mabibili sa lahat ng PARKnSHOP sa Macau. Mangyaring bisitahin ang 
website na https://www.three.com.mo/sim/SoSIM 

 

2. Paano ko ire-recharge ang SoSIM? 

Pindutin ang ## 122 * + ePIN + # +  o tumawag sa 66031212 at sundin ang pamamaraan sa pag-
recharge gamit ang anumang telepono upang i-recharge ang SoSIM. 

 

3. Magkano ang halaga ng ePIN? 

Ang halaga ng ePIN ay $20, $33, $50, $100, at $200 ayon sa pagkakasunod-sunod. 

 

4. Magagamit ba ang SoSIM sa mga recharge voucher ng 3Macau na hindi ibinebenta sa 
PARKNSHOP? 

Ang SoSIM ay maaari lamang kargahan gamit ang ePIN ng SoSIM na ibinebenta ng PARKNSHOP. 

 

5. Magagamit ba ang ePIN ng SoSIM sa iba pang recharge voucher ng 3Macau? 

Ang ePIN ng SoSIM ay maaari lamang sa SoSIM hindi sa iba pang mga prepaid card ng 3Macau. 

 

 


