
        Роуминг кызматын колдонуу боюнча кыскача колдонмо 
 

 
Башка мамлекеттин аймагына келгенден кийин, роуминг кызматы менен колдонуу үчүн төмөнкү 

аракеттерди аткарууну сунуштайбыз: 

 
 Телефон аппаратын жандырыңыз. 

 Түйүндү издөө аракетин көрүңүз, бул учурда телефонуңуз түйүндү издөөдө уюлдук түйүндү 
автоматтык жана кол түрүндөгү режимде тандоосу мүмкүн. 

 

Мобилдик телефонуңуз түйүндө автоматтык түрдө катталган учурда, аппаратыңыздын дисплейинде 
жергиликтүү оператордун аталышы/түйүндүн коду пайда болот. 

 
Мобилдик телефон түйүндө автоматтык түрдө катталбаса, түйүндү кол түрүндө издөөнү 

сунуштайбыз, тагыраак айтканда: 

 
 «Сеть»/«Выбор сотовой сети» опциясын табыңыз жана тандаңыз, жаңы 

түйүндү(түйүндөрдү) издеңиз. 
 Дисплейде жергиликтүү оператордун аталышы/түйүндүн коду пайда болгон учурда, 

тизмеден каалаган операторду же саламдашуу SMS билдирүүсүндө сунушталган  
операторду тандаңыз. 

 

Төмөндө ар кандай ОС үчүн аткарылуучу аракеттердин сүрөттөлүшү көрсөтүлгөн: 

OS Android 

 Телефондун «Настройки» бөлүмүнө кириңиз, «Другие Сети/Мобильные сети» тандаңыз 

 



 «Двойной режим WCDMA/GSM же GSM/UMTS(3G)» тандаңыз.

 

 

Автоматтык каттоодон өткөндөн кийин сизге Megacomдон саламдашуу SMS билдирүүсү келиши 

керек;  

Автоматтык каттоо ишке ашпаган учурда, кол түрүндө каттоодон өтүүңүздү сунуштайбыз. Бул үчүн 

Настройки бөлүмүнө кирип - «Другие Сети/Мобильные сети» тандап, андан соң «Операторы сети» 
- «Поиск сети» - тизмеден каалаган операторду же саламдашуу SMS билдирүүсүндөгү операторду 

тандаңыз. 

 



 

 

Байланыш жоголгон учурда түйүндү кол түрүндө издөөнү ишке ашырыңыз (зарыл болгон учурда  

аракетти бир нече жолу кайталаңыз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iOS Apple 

 «Настройки» бөлүмүнө кириңиз, «Сотовая связь» опциясын тандап, «Голос/данные» 

бөлүмчөсүндө «3G» режими тандалганын тактаңыз (*Эскертүү: IOS 8.1 чейинкилерде 

тууралоо төмөнкүчө - Настройки – Сотовая связь – вкл. 3G); 

 

 

 

 



 «Настройки – Оператор» бөлүмдөрүнө кирип операторду автоматтык түрдө тандоо жолу 

орнотулганын текшериңиз; 

 

Автоматтык түрдө каттоодон өткөн учурда, телефонуңуз каалаган түйүнгө катталат жана Сизге 

Megacomдон саламдашуу SMS-билдирүүсү келет; 

 

Эгерде автоматтык каттоо ишке ашпаса, кол түрүндө каттоодон өтүүңүздү сунуштайбыз. Бул үчүн 

Настройки бөлүмүнө кирип - «Оператор» бөлүмчөсүн тандап, «Автоматически» опциясын өчүрүү 

керек - тизмеден каалаган операторду же саламдашуу SMS билдирүүсүндөгү операторду тандаңыз 

(зарыл болгон учурда, аракетти бир нече жолу кайталаңыз); 

 



 Эгерде сунушталып жаткан оператордун түйүнүндө кол түрүндө каттоо ишке ашпай жатса, 

режимди 3G түйүнүнөн 2G түйүнүнө өткөрүңүз (*Эскертүү: IOS 8.1 чейинкилерди тууралоо 

төмөнкүдөй жол менен жүргүзүлөт: (    настройки – Сотовая связь – Голос и данные - 2G), 

телефонду өчүрүп кайра жандырып, каттоону кол түрүндө кайрадан кайталап көрүңүз 

(зарылчылык болсо аракетти бир нече жолу кайталаңыз); 

 

 

Эгерде сиз роумингде Мобилдик интернет менен колдонууну кааласаңыз, чет өлкөгө 

чыгаардан мурда Мобилдик интернет кызматына болгон тарифтер менен таанышып алууңузду 

сунуштайбыз.  

Ар түрдүү ОС үчүн роумингде «Мобилдик Интернет» кызматын активдештирүү үчүн нускама: 
 

Android: 

«Настройки» бөлүмүнө кирип, андан ары «Другие сети/Мобильные сети» – «Точки доступа (APN)» 

тандап алыңыз жана  

 

кызмат менен колдонуу үчүн төмөнкүлөр тандалганын тактаңыз (аталышы: mega, APN: internet.kg, 

APN тиби: default); 

Андан соң «Настройки» бөлүмүнө кайрадан кирип - «Другие сети/Мобильные сети» тандап, 

«Передача данных» жана «Данные в роуминге» опцияларын активдештириңиз: 



 

Эгерде сиз «Мобилдик интернет» кызматын өчүрүүнү кааласаңыз, «Настройки» – «Использование 

данных*» кириңиз жана «Мобильные данные» бөлүмүнөн белгини алып коюуңуз, андан соң 

«Настройки» бөлүмчөсүнө кирип - «Другие Сети/Мобильные сети» тандап, «Данные в роуминге» 

бөлүмүнөн белгини алып коюңуз. 

iOS: 

«Настройки» бөлүмүнө кирип - «Сотовая связь» тандап - «Сотовые данные» опциясын 

активдештириңиз – ошол эле барактын төмөнкү жагындагы «Сотовая сеть передача данных» 

тандап, «APN» бөлүмүнө «internet.kg» жазылганын тактаңыз 

 

 



 

Андан соң «Настройки» бөлүмүнө кайтып, «Сотовая связь» бөлүмүн тандап, «Роуминг данных» 

опциясын активдештириңиз 

 

 

«Мобилдик интернет» кызматын өчүрүүдө, «Настройки» бөлүмүнө кирип, «Сотовая связь» 

тандаңыз жана «Роуминг данных» опциясынан белгини алып коюңуз, андан соң «Настройки» 

кайтып - «Сотовая связь» тандап, «Помощь с Wi-Fi» (Версия IOS 9) бөлүмүнөн белгини алып 

коюуңуз 

Көңүл буруңуз, колдонмолорду/автоматтык жаңылануу өчүрүү жана интернет-трафиктин 

сарпталышын көзөмөлдөө максатында ар түрдүү ОС үчүн төмөнкү аракеттерди аткаруу зарыл: 

Android: 

«Play Market» колдонмосуна кириңиз, калкыма  менюну ачыңыз (үстүнкү сол бурчунан) жана 

«Настройки» андан ары «Автообновление приложений» тандап «только через Wi-Fi» шартын 

тандап коюуңуз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iOS: 

«Настройки» бөлүмүнө кирип «Tunes Store App Store» опциясын тандаңыз, андан кийин 

«Автоматические загрузки» терезечесинен бардык опцияларды жана «Сотовые данные» бөлүмүн 

өчүрүңүз. 

 

 

 

*Смартфондун моделине жана программалык камсыздоонун версиясына жараша, тууралоо жол- 

жобосу айырмаланышы мүмкүн.  

Көңүл буруңуз! Мындан тышкары What’s up, Viber сыяктуу тиркемелердин тууралоосунан видео, 

аудио жана сүрөттөрдү авто жүктөп алууну өчүрүү зарыл. 
 

 


