
Интернэт хэрэглэгчийн  

гарын авлага 



ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Интернэт гэдэг нь харилцаа холбооны үйлчилгээ 

үзүүлэгч байгууллагын тусламжтайгаар дэлхийн 

өнцөг булан бүр дэх компьютер, төхөөрөмжүүдийг 

холбож хооронд нь харилцах боломж олгож буй 

утастай болон утасгүй сүлжээг хэлнэ. 

ИНТЕРНЭТИЙГ ХЭРХЭН АШИГЛАХ ВЭ? 

Та тус зурган дээрх дүрсүүдийг өмнө нь олон харж байсан биз дээ? 

Энэ бол таны гар утас, компьютер төхөөрөмжийн интернэт хөтчүүд юм. 

Та тус хөтөч рүү нэвтрэн хайлтын хэсэгт дурын мэдээллээ оруулахад таны оруулсан 

хайлтын  олон төрлийн илэрц гарч ирэх болно.  



ТАНД САНАЛ БОЛГОХ ӨНДӨР ХАНДАЛТТАЙ 9 ВЭБ ХУУДАС 

1 www.mobicom.mn Мобиком Корпорацийн вэб хуудас/ 

2 www.gogo.mn /Мэдээлэл, контентын вэб хуудас/ 

3 www.ikon.mn /Мэдээлэл, контентын вэб хуудас/ 

4 www.caak.mn /Мэдээлэл, контентын вэб хуудас/ 

5 www.google.mn /Мэдээлэл, контент, хайлтын вэб хуудас/ 

6 www.yahoo.com /Мэдээлэл, контентын вэб хуудас/ 

7 www.facebook.com /Олон нийтийн харилцааны вэб хуудас/ 

8 www.twitter.com /Олон нийтийн харилцааны вэб хуудас/ 

9 www.youtube.com /Видео, медиа контентын вэб хуудас/ 

1 MobiCom Мобикомын үндсэн апликейшн 

2 mobiPLAY Kонтентын  апликейшн. 

3 CANDY Монголын хамгийн том лояалти үйлчилгээ. 

4 Каталоги Мобикомын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний цахим каталоги. 

5 HiTONE Таньруу залгахад энгийн дохио дуугарахын оронд хөгжим, дуу тоглуулах үйлчилгээ. 

6 Миний Сүлжээ Мобикомын дугаартай хэрэглэгч өөрийн гар утас, орчны сүлжээг шалгах боломжтой. 

7 www.facebook.com /Олон нийтийн харилцааны вэб хуудас/ 

8 www.twitter.com /Олон нийтийн харилцааны вэб хуудас/ 

9 www.youtube.com /Видео, медиа контентын вэб хуудас/ 

ТАНД САНАЛ БОЛГОХ 9  АПЛИКЕЙШН 



ГАР УТСАНДАА ХЭРХЭН ИНТЕРНЭТ ТОХИРГОО ХИЙХ ВЭ ? 

ИНТЕРНЭТ ТОХИРГОО ХИЙХ:  

/Samsung Galaxy, LG G2,G3 гэх мэт андройд утас/ 

 Settings-More Settings-Mobile networks-Access point names-Option-New 

APN-Name: Mobicom-APN: internet-ok 

ИНТЕРНЭТ ТОХИРГОО НЭЭХ 

/Apple брэндийн iPhone гар утас, төхөөрөмжүүд/ 

 Settings-Cellular-Cellular data /идэвхжүүлэх/ 

iPhone, iPad төхөөрөмжийн /version 9.3.1/ хувилбар дээр интернэт тохиргоог 

гараар тохируулах шаардлагатай тул та дараах зааврыг ашиглан  интернэт 

тохиргоог хийгээрэй. 

 Settings-Cellular-Cellular data  option–APN: internet-LTE setup APN: 

internet 

 Settings-Cellular-Mobile data /идэвхжүүлэх/ 

 Settings-More Settings-Mobile networks-Mobile data-on 



ИЛГЭЭХ УТГА ХУГАЦАА ҮНЭ (НӨАТ ОРСОН) ТУСГАЙ ДУГААР 

100MB 1 хоног 1,000 ₮ 

592 

 

Нэгжээр  

авах 

 

555 

 

CANDY  

оноогоор  

Авах 

250MB 7 хоног 3,000 ₮ 

600MB 15 хоног 6,000 ₮ 

1.1GB 

30 хоног 

11,000 ₮ 

2.2GB 15,000 ₮ 

5GB 25,000 ₮ 

Жишээ нь: 

 100mb гэж бичээд 592 дугаарт илгээхэд таны данснаас 1000 нэгж хасагдаж 24 цагийн 

хугацаанд 100mb дата интернэт ашиглах эрхтэй болно. 

 555 дугаарт илгээвэл таны CANDY данснаас 1000 оноо хасагдаж 24 цагийн хугацаанд 

100mb дата интернэт ашиглах эрхтэй болно. 

МЕССЭЖЭЭР ДАТА БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ БОЛ: 



ИНТЕРНЭТ ДАТА БАГЦ АВАХ БОЛОМЖУУД 

 592 тусгай дугаарт мессэж илгээх 

 *210# цэсээр орж идэвхжүүлэх 

 MobiCom апликейшнээр идэвхжүүлэх 

 СANDY оноогоор идэвхжүүлэх 

 МobiXpress апликейшнээр идэвхжүүлэх 

ДАТА БАГЦЫН ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ 

 B үсгийг 592 дугаарт илгээх 

 *210# цэсээр орж шалгах 

 www.mobicom.mn вэбээр шалгах 

 

ДАТА БАГЦ АВАХ БОЛОМЖУУД 



АПЛИКЕЙШН ГЭЖ ЮУ ВЭ? ХЭРХЭН ТАТАХ ВЭ? 

Апликейшн гэдэг нь төрөл бүрийн  ухаалаг гар утас, төхөөрөмжүүдийн  үндсэн програм 

хангамжид тохируулан хөгжүүлсэн хэрэглээний зориулалт бүхий бичил програм юм. Та тус 

програм хангамж буюу апликейшнээр дамжуулан олон төрлийн үйлдэл хийх боломжтой. 

Жишээ нь: Тоглоом тоглох, дуу сонсох, видео контент, мэдээ үзэх, худалдаа үйлчилгээ авах гэх 

мэт олон төрөл зүйлийн   апликейшн байдаг. 

Та өөрийн ухаалаг гар утсандаа дараах Store буюу апликейшн дэлгүүрээс хүссэн контентоо татаж ашиглаарай.  



APPLE ID ҮҮСГЭХ ЗААВАР 

iPhone утастай хэрэглэгч өөрийн гар утсандаа апликейшн татаж авахын тулд заавал Apple ID үүсгэх 

шаардлагатай. Apple ID үүсгэснээр контент, апликейшн, дуу, телевизийн шоу, кино гэх мэт бүхий л 

хэрэгцээт зүйлсийг татан авахад боломжтой болно.  

Дараах зааврын дагуу гар утас, төхөөрөмжнөөс Apple ID үүсгээрэй. 



GOOGLE ACCOUNT БУЮУ И-МЭЙЛ ҮҮСГЭХ ЗААВАР 

Samsung, LG, HTC гэх мэт android үйлдлийн систем бүхий гар утас хэрэглэгч утсандаа апликейшн, 

дуу, бичлэг, тоглоом, кино, шоу контент зэрэг өөрт хэрэгтэй програм татахын тулд Google акаунт 

буюу Gmail хаяг үүсгэх хэрэгтэй байдаг. 

Та доорх зааврын дагуу Google акаунт үүсгэн ашиглаарай. 



Баярлалаа 


