
4G خدمة اإلنترنت
هي خدمة تمكنك من تصفح اإلنترنت بسرعة عالية لتحميل ورفع الملفات والفيديوهات وتشغيل االلعاب أونالين.

الستخدام خدمة اإلنترنت 4G يجب توفر ثالثة متطلبات:

أوًال: جهاز يدعم الخدمة:

 * يجب أن يكون جهازك يدعم خدمة االنترنت LTE/4G وأن يكون محمًال ملف تعريف شبكة يمن موبايل عبر أحد محالت
   صيانة وبرمجة الموبايل.

* يتم ضبط اعدادات  الجهاز يدويًا كالتالي:
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:4G طرق االستعالم عن رصيد باقات الـ
- االتصال للرقم 181 مجانًا مرة واحدة في اليوم.

- إرسال كلمة (رصيد) إلى الرقم 181.
- االتصال المباشر للكود *#181.

4G ثالثًا: التواجد في مناطق تغطية الـ

مالحظات:
.3G 4، ستتغير اإلشارة تلقائيًا إلى شبكةG في حالة تواجدك خارج مناطق تغطية الـ -

.3G 4 ستتغير اإلشارة في جهازك إلى إشارة شبكةG عند إنتهاء رصيد باقة -
.3G 4 مستقلة تمامًا عن رصيد باقاتG رصيد باقة -

- لتحميل ملف شبكة 4G الـ PRL اتصل على الكود 444 ثم ***.

:4G ثانيًا: تغيير الشريحة وطلب تفعيل خدمة اإلنترنت

 - يتم تغيير الشريحة بشريحة 4G من أحد مراكز مبيعات يمن موبايل الرئيسية أو مراكز خدمات الوكالء (سعر تغيير الشريحة
550 ريال).

.4G يتم االشتراك في إحدى باقات الـ -
 - لتفعيل الباقة اتصل على الرقم 444 وأتبع التعليمات الصوتية أو عبر االتصال المباشر على الكود 444 ثم * ثم حجم الباقة

ثم # ثم اتصال، سيتم انهاء االتصال ثم ستصلك رسالة بتأكيد اشتراكك في الباقة.
مثًال (444*5#    ) لالشتراك في باقة 5 جيجا.




