
                                                     საერთაშორისო სიმ-ბარათი   GEOSIM  (ინსტრუქცია) 

როგორ ჩავერთო ქსელში ? -  ჩადეთ სიმ ბარათი მობილურ ტელეფონში და ჩართეთ ტელეფონი.  აქტივაციისთვის 

საჭიროა აკრიფოთ  PIN1 – 0000  და სიმბარათი ავტომატურად დარეგისტრირდება ადგილობრივი ოპერატორის 

ქსელში (PIN2-1111 გამოიყენება მხოლოდ იტალიაში). 

დარეკვის წესი -  საქართველოში მობილურზე დარეკვა: 5XX XXXXXX. საქართველოში ფიქსირებულ 

ტელეფონზე დარეკვა: 0, ქალაქის კოდი, აბონენტის ნომერი.  სასურველი ნომრის აკრეფის შემდეგ დააჭირეთ ok, 

დაელოდეთ რამდენიმე წამი და თქვენთან შემოვა ზარი, დააჭირეთ ისევ ok და ისაუბრეთ.  სხვა ქვეყნებში 

დარეკავთ საერთაშორისო ფორმატით, + ან 00 ქვეყნის კოდი და ნომერი. 

როგორ დამირეკონ ? - საქართველოდან დაგირეკავენ იგივენაირად როგორც ირეკება ნებისმიერ ქართულ 

მობილურის ნომერზე - ქალაქის ნომრიდან 05XX XXXXXX, მობილურებიდან 5XX XXXXXX. სხვა ქვეყნების 

სატელეფონო ნომრებიდან კი დაგირეკავენ საერთაშორისო ფორმატით: +995 5XX XXXXXX. 

იაფი SMS შეტყობინება GEOSIM მენიუდან :  ტელეფონის მენიუში, პარამეტრებში ან აპლიკაციებში ნახავთ 

GEOSIM მენიუს. აირჩიეთ SIM menu-ში  Send sms, შეიყვანეთ სასურველი ტელეფონის ნომერი, შემდეგ ტექსტი და 

ok. 

ბალანსის შემოწმება: აკრიფეთ *100# ok    ნომრის გაგება:  *101# ok 

მობილური ინტერნეტის აქტივაცია :  მობილური ინტერნეტის აქტივაციისთვის საჭიროა თქვენი ტელეფონის 

პარამეტრებიდან (settings -დან)  წაშალოთ  ნებისმიერი სხვა ოპერატორის GPRS პარამეტრები და გაწეროთ ახალი. 

APN - ში ჩაწერეთ: internet 

ინტერნეტ სერვისის სტატუსის შემოწმება:  *121# ok     სერვისის ჩართვა:  *121*1# ok     გამორთვა:  *121*0# ok 

მაგალითი: GPRS  პარამეტრების გაწერა iphone -სა და Samsung Galaxy-ში. 

iPhone----Menu > settings > celluar < cellural Data – on < Data roaming – on < celluar Data Network< cellural Data 

APN-ში წერთ internet            

Username, Password - დატოვეთ ცარილი. 

Samsung Galaxy ----Menu > settings > more networks >mobile networks > access point names >add new APN. 

APN-ში ვწერთ: internet                   

 User name, password - დატოვეთ ცარიელი. 

 Mobile data- on; Data roaming – On. 

თანხის გადატანა GEOSIM ნომრიდან, მეორე GEOSIM ნომერზე:  აკრიფეთ *105* ნომერი საერთაშორისო 

ფორმატით * თანხა # და ok. გაითვალისწინეთ, თანხის გადატანის დროს ბალანსზე უნდა დატოვოთ  მინიმუმ 1$. 

სერვისი „გთხოვ დამირეკე“:  *115* ნომერი საერთაშორისო ფორმატით # ok. 

როგორ შევავსო ბალანსი? ბალანსის შევსება შესაძლებელია საქართველოში არსებული სწრაფი გადახდის 

აპარატებიდან (Paybox, Tbc pay, Express pay). ბალანსის შევსება შესაძლებელია ასევე ვებ–გვერდიდან 

www.geosim.ge  და www.mypay.ge    

უფასო „ონლაინ“ მხარდაჭერა: თქვენი ,,GEOSIM” ნომრიდან დარეკეთ (+995 32) 220 70 20  და მიიღეთ 24 საათიანი 

საინფორმაციო მხარდაჭერა, საუბრის პირველი 3 წუთი თქვენთვის უფასოა ნებისმიერი ქვეყნიდან.    

                                    სერვისები და ტარიფები სრულად, იხილეთ ვებგვერდზე www.geosim.ge 

http://www.geosim.ge/

