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In deze handleiding leggen we uit hoe een SIM-kaart in een myPOS-terminal wordt 

geplaatst 

 

- In de myPOS mobiele betaalterminal past het standaard formaat SIM . 

Mocht er een micro-, of nano-SIM gebruikt worden, dan dient hiervoor een 

adapter naar een normaal formaat gebruikt te worden. 

 

- Controleer of de SIM door de provider is geactiveerd voor GPRS en data. 

 

- Bij prepaid SIM kaartjes moet er voldoende saldo op staan. 

 

- Zet via de online selfservice van de provider de voicemail uit of laat dat door 

de provider doen. Haal ook eventueel de PIN-code er af. 
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Simkaart installeren in een S920 
 

De SIM-kaart dient bij de S920 als volg geïnstalleerd te 

worden. 

 

- Verwijder de (geactiveerde) simkaart uit de 

verpakking.  

- Verwijder de achterklep. 

- U ziet nu 3 SIM-houders. Zorg ervoor dat de 

terminal zo ligt, 

dat de batterij aan de bovenkant zit. 

Lokaliseer “Sim1” aan de linker zijde. 
 

 

 

- Schuif de houder voorzichtig een klein stukje 

naar beneden. 

 

 

 

- Klap de houder omhoog. 

De SIM-kaart kan nu in de houder geschoven 

worden. 
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       Zorg ervoor dat de schuine 

       hoek van de SIM-kaart 

       linksboven zit. 

 

- Klap de houder voorzichtig weer terug en  

schuif de houder voorzichtig een klein stukje naar boven. 

 

 

 

- De SIM-kaart is nu geplaatst. De 

achterklep kan weer gemonteerd 

worden. 
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Simkaart installeren in een D200 GPRS en Combo 
 

Bij de D200 zitten twee sloten boven elkaar. 

 

  
 

De SIM-kaart dient in het bovenste slot geplaatst te worden met de schuine hoek 

naar rechtsonder. 

 

  
 

Controleer eventueel nogmaals dat de SIM-kaart in het juiste slot zit. Mocht dit 

namelijk niet het geval zijn, zullen er foutmeldingen optreden tijdens het aanzetten 

van de terminal. 

Mocht er bij eerste keer opstarten, of bij verwisselen van SIM-kaart om de APN-

settings gevraagd worden, dan kunt u deze instellingen per provider aan het eind 

van dit document vinden. 
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Simkaart installeren in een D210 GPRS 
 

Verwijder de batterijdeksel en batterij. 

U ziet in totaal vier sloten, twee naast elkaar, maar die twee zijn ook nog dubbel  

boven elkaar uitgevoerd. De SIM-kaart moet in de rechter-onderste slot geplaatst 

worden. Zorg ervoor dat u de SIM er op de juiste manier insteekt, met de schuine 

kant rechtsboven. Let op: Met een beetje kracht krijgt u hem er namelijk ook op een 

andere manier in. Controleer dus of u de SIM in de gleuf hebt gestopt zoals op de 

foto met het groene vinkje wordt aangegeven. 
 

 
 

Hieronder ziet u hoe de SIM-kaart CORRECT is geplaatst. 
 

 
 

Hierboven ziet u hoe de SIM-kaart CORRECT is geplaatst. 
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Hieronder ziet u hoe de SIM-kaart FOUTIEF is geplaatst. 
 

 
 

Hierboven ziet u hoe de SIM-kaart FOUTIEF is geplaatst. 
 

Controleer eventueel nogmaals dat de SIM-kaart in het juiste slot zit. Mocht dit 

namelijk niet het geval zijn, zullen er foutmeldingen optreden tijdens het aanzetten 

van de terminal. 

Mocht er bij eerste keer opstarten, of bij verwisselen van SIM-kaart om de APN-

settings gevraagd worden, dan kunt u deze instellingen per provider aan het eind 

van dit document vinden. 
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Simkaart installeren in een D210C 
 

Mocht u gebruik willen maken van de GPRS-functie van de D210C, dan dient u de 

SIM-kaart als volgt te installeren: 

 

- Verwijder de batterijdeksel en batterij. 

- Leg de terminal de terminal zo neer dat het batterijcompartiment met de SIM-

houders er als volgt uitziet. 

 

 
 

- Plaats de SIM-kaart in het rechterslot, met de schuine hoek linksboven. 

 

   
 De SIM-kaart halverwege geplaatst.  De SIM-kaart volledig in de houder geplaatst. 

 

- Plaats nu de batterij en monteer de batterijdeksel. 

Start de D210C op en selecteer nu "SIM-card" als verbindingstype.  

 

Mocht er bij eerste keer opstarten, of bij verwisselen van SIM-kaart om de APN-

settings gevraagd worden, dan kunt u deze instellingen per provider aan het eind 

van dit document vinden. 
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OVERZICHT VAN APN INSTELLINGEN 
 

Provider: mijnPIN SimPOS (SimPoint) 

APN: simpoint.m2m 

user: niet nodig 

password: niet nodig 

 

Provider: mijnPIN SimPOS (SimServices) 

APN address: m2mc.simservices 

user: niet nodig 

password: niet nodig 

 

Provider: KPN  

APN adres: portalmmm.nl 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig 

 

Provider: Lebara  

APN adres: multimedia.lebara.nl 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig 

 

Provider: Lyca  

APN adres: data.lycamobile.nl 

Gebruikersnaam: lmnl 

Wachtwoord: plus 

 

Provider: Vodafone (particulier!) 

APN adres: live.vodafone.com 

Gebruikersnaam: vodafone 

Wachtwoord: vodafone 

 

Provider: Vodafone (zakelijk!) 

APN adres: office.vodafone.nl 

Gebruikersnaam: vodafone 

Wachtwoord: vodafone 

 

Provider: T-Mobile  

APN adres: internet 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig 

 

Provider: Bliep  

APN adres: internet.arta 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig 
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Provider: Hollandse Nieuwe 

APN adres: data.dataxs.mobi 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig 

 

Provider: Simyo  

APN adres: internet 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig 

 

Provider: Proximus 

APN adres: internet.proximus.be 

Gebruikersnaam: niet nodig 

Wachtwoord: niet nodig  

 

 

Mocht uw provider er niet tussenstaan, dan dient u kontakt op te nemen met uw 

provider of de support-pagina’s van desbetreffende provider te lezen. 
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