Carrier settings updates to add support for 5G feature.
تحديث شبكة االتصاالت واإلعدادات إلضافة دع ًما لميزات خدمة الجيل الخامس  5Gمن عمانتل.

عند توفر تحديث إعداد شبكة عمانتل على جهازك،
سيُطلب منك تثبيته و يستغرق التثبيت أقل من دقيقة ،
ويمكنك االستمرار في استخدام جهازك بشكل طبيعي.

سوف يتم إرسال تحديثًا تلقائيا ً للشبكة عمانتل ،سترى
الزر "موافق" بدالً من الزر "تحديث" إلشعارك بأنه
تم تنزيل التحديث وتثبيته.

في حال عدم تلقي هذا اإلشعار يمكنك تحديث
إعدادات شبكة عمانتل يدويًا وتثبيتها باتباع هذه
الخطوات:
 .1تأكد من اتصال جهازك بشبكة Wi-Fi
أو شبكة خلوية.
 .2اضغط على "اإلعدادات ">" عام ">
"حول" .في حالة توفر أحد التحديثات،
خيارا لتحديث إعدادات شركة
ستجد
ً
االتصاالت.

The new carrier settings update is available,
you'll be prompted to install it.
Installation takes less than one minute, and
you can keep using your device normally.

Omantel "carrier" will releases a mandatory
update setting use a pop-up push notifecation
message

If you dismiss the installation notification,
you can manually update carrier settings by
following these steps:
1. Make sure that your device is
connected to Wi-Fi or a cellular
network.
2. Tap Settings > General > About.

3. Follow the onscreen instructions to
install your carrier update.

. تابع التعليمات للتنزيل التحديث للشبكة.3

To see the version of carrier settings on your
device, tap Settings > General > About and
look next to Omantel Network. To see
additional carrier information, tap the version
number. To verify that you have the latest
carrier settings installed” OMANTEL 46.1”.

لالطالع على إصدار إعدادات شركة االتصاالت على
" اضغط على "اإلعدادات ">" عام">"حول،جهازك
ّ
لالطالع على مزيد من
.وانظر بجوار شبكة عمانتل
 اضغط على رقم،المعلومات حول شبكة اإلتصال
." OMANTEL 46.1" اإلصدار

Data Mode

 If you want to use 5G with Dual
SIM on iPhone 12 models, make
sure that you have iOS 14.5 or
later.
 You can choose to always stream
the highest quality content by
going to Settings > Music >
Cellular Data and turning on High
Quality Streaming and Settings >
TV > Cellular and tapping High
Quality. These settings use more
cellular data, and content might
take longer to start playing.
 If you turn on Low Power Mode,
5G is disabled except during
video streaming. Low Power
Mode also disables 5G Standalone
(where available).

نمط البيانات
 على شريحة5G إذا كنت تريد استخدام
 فتأكد، iPhone 12مزدوجة على طرازات
 أوiOS 14.5 من أن جهازك يعمل بإصدار
.أحدث



يمكنك اختيار بث المحتوى بأعلى جودة دائ ًما
"عن طريق االنتقال إلى "اإلعدادات
<"الموسيقى" < "البيانات الخلوية" وتشغيل
" <TV < "تدفق بجودة عالية" و"اإلعدادات
 تستهلك.""خلوي" والضغط على "جودة عالية
،قدرا أكبر من البيانات الخلوية
ً هذه اإلعدادات
وقد يستغرق المحتوى وقتًا أطول حتى يبدأ
.تشغيله



 يتم،إذا قمت بتفعيل نمط الطاقة المنخفضة
 كما يعمل. إال أثناء بث الفيديوG5 تعطيل
G 5 "نمط الطاقة المنخفضة" على تعطيل
. حيثما كان ذلك متا ًحاStandalone



If you don't see 5G in the status bar
 في شريط الحالة5G إذا لم تظهر

1. Make sure that you’re in an area with
5G coverage. Contact your carrier if
you're not sure.
2. Go to Settings > Cellular > Cellular
Data Options. If you see this screen,
your device has 5G activated. If you
don’t see this screen, contact your
carrier to confirm that your plan
supports 5G.
3. Turn on Airplane Mode, then turn it
off.
If you still don't have 5G service, contact

Use 5G with your iPhone:

 تأكد من وجودك في منطقة تتمتع بتغطية.1
اتصل بشركة االتصاالت إذا لم تكنG. 5
.متأكدًا
>"  انتقل إلى "اإلعدادات">" خلوي.2
 إذا ظهرت.""خيارات البيانات الخلوية
نشطة علىG 5  فهذا يعني أن،هذه الشاشة
 فاتصل، وإذا لم تظهر هذه الشاشة.جهازك
بشركة االتصاالت للتأكد من أن الباقة لديك
G.5 تدعم
. قم بتفعيل "نمط الطيران "ثم أوقفه.3
، بالرغم من ذلكG5 إذا تعذر توفر خدمة
.فاتصل بمركز الخدمة للمساعدة

:iPhone  علىG5 استخدام



An iPhone 12, iPhone 12 mini,
iPhone 12 Pro, or iPhone 12 Pro Max



A 5G Baqat / Hayyak support plan
(Hayyak 7 and above, or Baqati
Bronz and above)

The default settings for 5G on iPhone are
optimized for battery life and data usage
based on your data plan. You can customize
these options for when to use 5G and how
much data to use in some apps.
Find these options by going to Settings >
Cellular > Cellular Data Options. If you're
using Dual SIM, go to Settings > Cellular
and choose the number whose options you
want to change.

 أوiPhone 12 mini أوiPhone 12
iPhone 12 Pro أوiPhone 12 Pro
Max
 لاير٧  الهاتف المحمول ( حياك5G باقة
) باقتي برونز/أو أعلى



LTE: Uses only LTE network,
even when 5G is available.



5 تم تحسين اإلعدادات االفتراضية لـG  علىiPhone
لمدة شحن البطارية واستخدام البيانات وفقًا لباقة البيانات
 يمكنك تحسين هذه الخيارات للوقت الالزم.لديك
5 الستخدامG ومقدار البيانات التي تستخدمها في بعض
التطبيقات.
يمكنك العثور على هذه الخيارات عن طريق االنتقال
خيارات البيانات " < "خلوي" < "إلى "اإلعدادات
،" إذا كنت تستخدم ميزة "الشريحة المزدوجة."الخلوية
خلوي" واختر الرقم الذي " < "فانتقل إلى "اإلعدادات
تريد تغيير خياراته.

Voice & Data
Choose how your iPhone uses the 5G
network, which can affect battery life.
 5G Auto: Enables Smart Data
mode. When 5G speeds don’t
provide a noticeably better
experience, your
iPhone automatically switches to
LTE, saving battery life.
 5G On: Always uses 5G network
when it’s available. This
might reduce battery life.



الصوت والبيانات
 اختر كيفية استخدامiPhone 5 لشبكةG  مع العلم أن،
هذا يمكنه أن يؤثر على مدة شحن البطارية.
 "5G  يؤدي إلى تمكين نمط:"تلقائي
 عندما ال توفر سرعات.""البيانات الذكية
5G  يتم تبديل،تجربة أفضل بشك ٍل ملحوظ
ً حفا
iPhone  تلقائيًا إلىLTE ظا على مدة
شحن البطارية.
 "5 تشغيلG": يؤدي إلى استخدام شبكة
5G  وهذا قد يقلل من.دائ ًما عند توفرها
مدة شحن البطارية.


LTE:  يؤدي إلى استخدام شبكةLTE
5  حتى عند توفر،فقطG.

