
Enable 5G on Samsung S21 
  Samsung S21على أجهزة  5Gتفعيل خدمة 

A notification message will push to your phone 

asking to update the phone system to be 
compatible with the 5G settings, just follow the 

instructions then the service will be activated 

on your device. 
 

 ليكون  النظام تحديث منك تطلب هاتفك على إشعار رسالة تتلقى سوف

 الخدمة وستكون فقط التعليمات اتباع عليك ،5G إعدادات مع متوافق
 .جهازك على مفعلة

You can also update your mobile system 

through: 

 :خالل من موبايلك نظام تحديث يمكنك كما

1. From the Home screen, swipe 
up or down to access the Apps 
screen. 

 أو ألعلى اسحب ، الرئيسية الشاشة من .1
 التطبيقات شاشة إلى للوصول ألسفل

 
2. Tap Settings. 2. اإلعدادات على اضغط. 

 



3. Tap Connections. 3. اتصاالت على اضغط. 

 
 4. Tap Mobile networks. 4.  المحمول شبكات على اضغط. 

 
5. Tap network mode. -5 الشبكة وضع على اضغط. 



 
6. Tap 5G/4G/3G/2G (auto 
connect). 

  .(تلقائي اتصال) 5G / 4G / 3G / 2G   فوق انقر 6-

 
7- 5G is activated now  -75 تنشيط تمG اآلن 



 
 
Note: 
 

 

 

This service is now available on Samsung 

S21 5G Series 

1. Samsung S21 
2. Samsung S21+ 
3. Samsung S21 Ultra 

 

 Samsung S21 5G هذه الخدمة متاحة اآلن على أجهزة

Series,  والتي تتضمن: 

1. Samsung S21 
2. Samsung S21+ 
3. Samsung S21 Ultra 

 
 

The service is available without additional 

charges. All you need is 5G  supported device, 
and 5G covered areaand support 5G Mobile 

plan (Hayyak 7 and above/ Baqati Broanz and 

above) to enjoy the real speed, and to stay 
connected and always reliable. 
 

خدمة الجيل الخامس متاحة بدون أي رسوم إضافية كل ما تحتاجه إليه هو 

بشبكة الجيل ، ومنطقة مغطاة  5G يدعم خاصية الحصول على هاتف
أو أعلى/ اقة البرونزية أو  ٧تدعم الجيل الخامس )حياك  وباقة  الخامس،

لتستمتع بالمعنى الحقيقي للسرعة و لتبقى على اتصال دائم وبمنتهى  أعلى(

 .الثقة
 


