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المقدمة
ضعف شبكات المحمول له عدة أسباب ،بعضها ذات طبيعة جغرافية وبعضها ذات طبيعة تقنية ،وقد نبذل وقتا طويال في محاولة التعرف
على سبب ضعف الشبكة ،لذلك يجب استغالل هذا الوقت في تجربة بعض الحلول أمال في تحسين جودة الشبكة ،ونستعرض معكم الحلول
على النحو التالي:

•

أوال  -قم بظبط موبايلك على وضع الطيران  airplane moodواتركه لمدة  30ثانية تقريبا ،ثم قم بإلغاء وضع الطيران والعودة
مجددا للوضع الطبيعي ،في تلك الحالة سيقوم هاتفك بالبحث عن الشبكة ،وسيتم االتصال بأقرب برج محمول ،وفائدة تلك الخطوة أنه
في بعض األحيان يقوم هاتفك باالتصال ببرج بعيد مما يؤدي لضعف الشبكة.

•

ثانيا  -حاول التعرف على مكان البرج الذي يتصل به هاتفك ،ويمكنك تحميل تطبيق  network cell info liteليساعدك على
ذلك ،وفي بعض األحيان تالحظ قوة الشبكة داخل منطقة معينة بالمنزل مثل المطبخ في حين تجد الشبكة سيئة داخل الصالة مثال ،وفي
تلك الحالة يمكنك أيضا العودة للحل السابق الخاص بوضع الطيران فقد يساعدك على االتصال ببرج آخر.

•

ثالثا  -قم بإزالة غطاء ظهر الهاتف "الجراب" ،خاصة إذا كان الجراب مصنوع من مادة عازلة أو مادة ثقيلة ،ألن مكان الهوائي غالبا
يتأثر بوجود حائل بينه وبين برج المحمول المتصل به.

•

رابعا  -قم بتغيير إعدادات اتصال الهاتف لديك واضبطه على الجيل الثاني  2Gاذا كنت تحتاج أكثر إلجراء المكالمات الصوتية ،وفي
تلك الحالة يمكنك االعتماد على شبكة واي فاي للحصول على اإلنترنت ،ففي الغالب تكون شبكات  2Gخالية من الضغط وبالتالي
ستتمكن من االتصال بالبرج بسهولة ،على عكس شبكات الجيل الرابع  4Gالتي يتجه غالبية المستخدمين لالعتماد عليها اآلن.

•

خامسا  -قم بالتحويل لشبكة محمول أخرى ،فأحيانا بعض الشركات تقوم باالهتمام بزيادة أبراجها داخل منطقة محددة لكنها تتجاهل
مناطق أخرى ،فإذا شعرت بأن الشركة التي تعاقدت معها ال تمتلك أبراج بأعداد كافية فعليك التحويل لشركة أخرى بنفس الرقم إذا
أردت ،وعليك اللجوء لسؤال جيرانك عن أفضل شبكة بالمنطقة وبعدها يمكنك تحديد الشركة الجديدة.

•

سادسا  -يمكنك اللجوء لجهاز تقوية الشبكة و هو ما سيتم سرد انواعه المتاحة في هذا الكتالوج  ،و لكن يجب العلم ان هذه
االجهزة تحتاج الي ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت داخل مصر او يتم التركيب علي مسئولية العميل.

جزء من عمالئنا

عينات من اعمالنا

2G – GENUINETEK BLACK
VODAFONE & ORANGE
المواصفات
 الجهاز يقوم على تقوية شبكة المحمول بمدييصل إلى ( من  50الي  ) 75متر مربع .
 -يغطي شبكتين ( اورانج  -فودافون ).

 -يدعم الجيل الثاني  2Gفقط .

2G – GENUINETEK SILVER
VODAFONE & ORANGE
المواصفات
 الجهاز يقوم على تقوية شبكة المحمول بمدييصل إلى ( من  50الي  ) 75متر مربع .
 يغطي شبكتين ( اورانج  -فودافون ). يدعم الجيل الثاني  2Gو يدعم خدمات الجيلالثالث  3Gفي بعض المناطق .

3G – GOLDEN CLASSIC
4 OPERATORS
المواصفات
•

جهاز يقوم على تقوية شبكة الموبايل ويصل مداه إلى (
من  150الي  )200متر

•

يمكن اضافة انتينا اضافية للجهاز ليقوم بتغطية من
(225م الي 300م)

•

يدعم  4شبكات ( اورانج  -فودافون  -اتصاالت WE) -

•

يدعم الجيلين الثاني و الثالث 2G & 3G

مشتمالت الجهاز :

•

 2انتينا داخلية

•

 1انتينا خارجية

4G – SILVER TRIBAND
4 OPERATORS
المواصفات
•

جهاز يقوم على تقوية شبكة الموبايل ويصل مداه إلى
( من  150الي  )200متر

•

يمكن اضافة حتي  2انتينا اضافية للجهاز ليقوم بتغطية
من (300م الي 400م)

•

يدعم  4شبكات ( اورانج  -فودافون  -اتصاالت ( WE -

•

يدعم الجيلين الثاني و الثالث و الرابع 2G & 3G & 4G

مشتمالت الجهاز :
•

 2انتينا داخلية

•

 1انتينا خارجية

HUAWEI DEVICES
4 OPERATORS
•

تم ايقاف العمل مع مورد هذه
االجهزة نظرا لضررها القانوني علي
حائزيها الستخدام شعار هواوي الغير
اصلي

•

يمكنك التواصل مع مندوبي
المبيعات لالستعالم عن االجهزة
البديلة العطاء نفس االداء و لكن
بدون غش العالمة التجارية
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تقدر تسأل مندوب المبيعات عن تفاصيل
العروض لخدماتنا التالية :
-

اجهزة الحضور و االنصراف
كاميرات المراقبة
بوابات انذار سرقة المالبس
االنتركم الصوتي و المرئي
السنتراالت الداخلية
انظمة التحكم بالدخول لالبواب
اجهزة تتبع السيارات
بوابات كشف المعادن

