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Masalah umum 

 

Konten layanan kartu prabayar SoSIM 

 

1. Berapa lama masa berlaku kartu prabayar SoSIM? 

Kartu prabayar berlaku selama 180 hari setelah aktivasi. Dan harus diaktifkan dalam 
waktu 90 hari setelah pembelian, jika tidak, kartu prabayar relevan akan kedaluwarsa 
dan tidak dapat diaktifkan. 

 

2. Apa kombinasi layanan preset untuk kartu prabayar SoSIM? 

Kombinasi preset mencakup 50GB data lokal dan 10.000 menit telepon lokal (berlaku 
selama 30 hari). Penggunaan kombinasi preset akan kedaluwarsa pada 00:00:00 hari ke 
31. Jika Anda ingin melanjutkan penggunaan, selama masa kartu prabayar berlaku 
silakan tekan 200 +  pada ponsel Anda untuk mengajukan permohonan ulang. 
Setelah berhasil mendaftar layanan, pelanggan akan menerima SMS konfirmasi. 

 

3. Setelah masa pakai kombinasi layanan habis, apakah masih bisa membeli kembali 
paket kombinasi data tersebut? 

Ya, setelah masa berlaku habis, kartu prabayar dapat digunakan kembali dengan 
menambahkan nilai. Anda dapat menambahkan nilai ke kartu prabayar dengan menekan 

200 + pada ponsel Anda setelah tanggal kedaluwarsa untuk mengajukan 
permohonan kombinasi ulang. 

 

4. Apakah data lokal 30 hari akan dapat digunakan bulan depan? 

Tidak, sisa data penggunaan akan dibatalkan setelah periode kombinasi berakhir. 
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5. Mengapa kartu prabayar SoSIM memiliki tiga kemasan yang berbeda? Apa 
perbedaan antara kemasan kartu kuning, kartu biru dan kemasan kartu warna hijau? 

Kemasan kartu kuning adalah versi bahasa Indonesia, cocok untuk orang Indonesia; 
kemasan kartu warna hijau adalah versi bahasa Filipino, cocok untuk orang Filipina; 
kemasan kartu biru adalah versi China dan Inggris, cocok untuk orang lokal atau asing 
lainnya. Bahasa default dari kartu versi tiga adalah bahasa China, dan Anda dapat 
mengganti bahasa menurut dengan kode singkat SMS seperti berikut. 

Bahasa SMS Kode singkat pengaturan 
Inggris 120 1  +  
China (Tradisional) 120 2  +  
China (Sederhana) 120 3  +  

 

6. Apakah nomor porbalitas dapat dialihkan ke kartu prabayar SoSIM? 

Sementara ini tidak bisa. 

 

7. Bagaimana cara melaporkan kehilangan kartu SIM, mengganti kartu SIM dan 
mengganti kartu rusak SIM? 

Silakan hubungi 3 Hotline Customer 1118 untuk mengetahui peraturannya 
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Fungsi dan pengaturan kartu prabayar SoSIM 

 

1. Bagaimana cara mengaktifkan kartu prabayar SoSIM? 

Setelah memasukkan kartu dan lulus dari pendaftaran nama asli 
(https://www.three.com.mo/prepaidrn), setelah restart ponsel segera dapat menggunakan 
internet. 

Jika Anda gagal menggunakan layanan data setelah aktivasi, silakan coba: restart ponsel 
/ membuka "Data Seluler" / konfirmasikan pengaturan APN sudah benar, dan APN 
disetel menjadi mobile.three.com.mo. Jika Anda masih tidak berhasil menggunakan 
layanan data, silakan hubungi hotline layanan pelanggan 1118 dan mempersiapkan tanda 
terima pembelian untuk mempermudah peninjauan. 

 

2. Bagaimana cara mengatur layanan data? 

Pengaturan titik akses layanan data (APN): 

 IOS: Buka "Pengaturan" > Tekan "Jaringan Seluler" > Tekan "Opsi Data Seluler" > 
Tekan "Jaringan Data Seluler" > Di kolom APN pada bawah [Data Seluler], masukkan 
"mobile.three.com.mo" 

 Android: Buka "Pengaturan"> Tekan "Jaringan Seluler" > Tekan "Nama Titik Akses 
[APN]" > Tekan [Tambahkan APN] di kolom [Nama], masukkan 
"mobile.three.com.mo" 

 

3. Apakah dapat menggunakan perbagian data Wi-Fi share? 

Bisa. 

 

4. Apakah kartu prabayar SoSIM dapat mendukung iPad? 

Ya, pengaturan titik akses layanan data (APN): IOS: Buka "Pengaturan" > tekan 
"Jaringan Seluler" > tekan "Opsi Data Seluler" > tekan "Jaringan Data Seluler" > di 
kolom APN pada bawah [Data Seluler], masukkan "mobile.three.com.mo" 

 

5. Bagaimana cara cek sisa jumlah penggunaan? 

Pemeriksaan akun: Tekan ## 122 # +  untuk melihat nilai sisa, nomor telepon dan 
tanggal berlaku. 
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Kode nilai tambah elektronik SoSIM 

 

1. Di mana bisa membeli kode nilai tambah elektronik untuk kartu prabayar SoSIM? 

Kode nilai tambah elektronik SoSIM dijual di semua supermarket ParknShop Macau, 
silakan kunjungi situs web https://www.three.com.mo/sim/SoSIM 

 

2. Bagaimana cara menambah nilai kartu prabayar SoSIM? 

Tekan ponsel ## 122 * + kode nilai tambah elektronik + # +  atau memanggil 
66031212, lalu ikuti instruksi suara memasukkan kode nilai tambah elektronik. 

 

3. Berapakah nilai kode nilai tambah elektronik? 

Nilai kode nilai tambah elektronik adalah $20, $33, $50, $100 dan $200. 

 

4. Kartu prabayar SoSIM apakah dapat menggunakan kupon penambahan nilai 
3Makau yang dijual di luar supermarket ParknShop? 

Kode nilai tambah elektronik kartu prabayar SoSIM hanya dapat menerima kode nilai 
tambah elektronik SoSIM yang dijual supermarket ParknShop. 

 

5. Kartu prabayar SoSIM apakah dapat menggunakan kartu nilai simpan 3Makau lain? 

Kode nilai tambah elektronik SoSIM hanya berlaku untuk kartu prabayar SoSIM, kartu 
prabayar 3Makau lainnya tidak berlaku. 

 

 


