
את כרטיסיש להוציא ,כבוילמכשיר הנייד רק לאחר הנחיתה בארץ היעד וכאשר הטלפון SIMיש להכניס את כרטיס ה ✓

.ישמיד עצמו-אשר יופעל במדינה שלא באיחוד האירופאיסים! חשוב –לישראל טרם העלייה למטוס לפני החזרה SIMה 

ֳאִנָיהאין להשתמש בכרטיס הסים בזמן השהייה על מטוס או ✓

המופיע במסגרת בהפעלה הראשוניתPIN1יש להזין את ה, יש לשמור ולקחת את המסגרת של הסים ביחד איתכם✓

עלול לגרום לחיובים נוספיםהמופיעות למעלה ובמדינות מחוץ לרשימת המדינות, על כל שימוש מעבר לתקופת ההזמנה✓

הראשון במספר0ולאחר מכן את המספר הישראלי ללא ה+ 972או 00972: יש להוסיף קידומת ישראל :לישראלחיוג ✓

(0)כאשר המספר מתחיל ב , (40)ללא קידומת רומניה , יש לחייג את המספר הרומני ישירות:בתוך רומניהלחיוג ✓

.המבוקשתיש לחייג את המספר האירופאי כולל קידומת המדינה :למדינה אירופאית אחרתלחיוג ✓

לאירופהסיםהפעלה הוראות 

שפתוחלוודאיש–נתוניםנדידתהגדרות

אנדרואיד IOS

אינטרנטואיןבמקרהרק–אינטרנטהגדרותאיפוס
אנדרואיד

על מנת לקבל גישה לאינטרנט  APN((Access Point Namesולהגדיר את ה מכשירי אנדרואיד צריכים לשנות

IOS

APN:יש להגדיר 

:ולהגדיר את השדות הבאים בלבדחדש /הוספה+/י לחיצה על סימן "חדש עAPNיש להוסיף 

telekom: שם

APN:broadband

Settings Network Mobile Networks Settings Cellular Data Roaming

נתונים ניידיםשימוש בנתוניםחיבוריםהגדרותנתונים סלולריםסלולריהגדרות

Data Roaming

כלליהגדרות

סלוליתרשתות תקשורת הגדרות שמות נקודות גישהחיבורים

איפוס הגדרות רשתהכנס קוד גישה אישיאיפוס

ויינתן גישה לאינטרנט , המכשיר ייבצע אתחול

Settings General Reset Reset network settings enter your screen lock code

Reset network settings         your device will start and then you can use your data

שהוגדר כעת מסומן כפעיל ולבדוק שוב אם האינטרנט פועל APN שה לוודא , "שמירה"יש ללחוץ על כעת 

:שירות לקוחות

0 722-131077טלפון ישראלי          
+40( 0)310051349טלפון לחיוג מאירופה  

שירות הלקוחות ניתן  

י חברת"ע



✓ Insert a sim card only after landing in Europe and must take it out on the last date of usage to prevent

additional charges

✓ Sim cards cannot be used during a journey on a ship or a plane

✓ Using the sim card outside the purchase date, time and the listed countries will result in additional costs

✓ To make a call, press “00” followed by the country code and then phone number, except when you’re in

Romania, press “0” followed by phone number without the country code when making local call.

Instructions for sim card

Data Settings
Android IOS

Settings Networks Mobile Networks

Data Roaming

Settings Cellular Data Roaming

Resetting the Device for Internet Troubleshooting
Android

Android devices require you to change the APN settings (Access Point Names) in order to access the internet

Settings Networks Mobile networks         Access Point Names

Click “+” to add a new APN, then fill in the fields Name: telekom

APN:      broadband 

You may leave the rest undefined

Enable the newly-added APN by clicking: Menu → Save

Click the notification bar for H, 3G, E, or G with up and down arrows beside it, which will 

indicate your connection is working

IOS

Settings General Reset Reset network settings enter your screen lock code

Reset network settings         your device will start and then you can use your data


