
1 Orange Restricted 

Android Basic Troubleshooting: 

Go Settings 

•Next More OR More Setting OR More Networks 

•Next Mobile Networks 

•Next Service providers 

•Next Search Mode 

•Tap Manual 

•Next Search Networks Wait till search is complete Choose any other operator (010 or 011) , 

request would be rejected 

•Now choose Orange 

 

 

 

 
الضبطادخل على •   
المزيد من الضبطاو المزيد من الشبكات او المزيد ادخل على •   
شبكات الهواتف المحمولةادخل على •   
مزودو الخدماتادخل على •   
وضع البحثادخل على •   
يدوىاختار •   
بحث في الشبكاتاضغط على •   

 انتظر حتى يتم انهاء البحث
، و هيتم رفض الطلب)  011او  010) اختار اى شبكة غير أورانج   

أورانجدلوقتي اختار •   
 



2 Orange Restricted 

BlackBerry Basic Troubleshooting: 

Go Manage connection 

•Next Mobile Networks Options 

•Next Networks Selection Mode 

•Tap Manual Wait till the searching finish Choose any other operator (010 or 011) 

•Next Select Manual , request would be rejected 

•Now choose Orange 

•Next Select Manual 

 

 

 

 

 

إدارة االتصالادخل على   
خيارات شبكة الهاتف النقالادخل على •   
تحديد وضع الشبكةادخل على •   
يدوىاختار •   

 انتظر حتى يتم انهاء البحث
( 011او  010) اختار اى شبكة غير أورانج   

و هيتم رفض الطلبتحديد يدوى اختار •   
أورانجدلوقتي اختار •   
تحديد يدوىاختار •   



3 Orange Restricted 

IOS Basic Troubleshooting: 

Go Settings 

•Next Carrier 

•Next Tap the Automatic slider to Off Wait till the searching finish Choose any other operator (010 

or 011) , network will show no service 

•Now choose Orange 

 

 

 

 

 

 

االعداداتادخل على •   
شركة االتصاالتادخل على •   
التلقائيالتحديد بإلغاء قم •   

 هتظهر كل الشبكات المتاحة
، الشبكة هتختفي و يظهر ال توجد خدمة)  011او  010) اختار اى شبكة غير أورانج   

أورانجدلوقتي اختار •   



4 Orange Restricted 

Nokia Basic Troubleshooting: 

Go Settings 

•Next phone 

•Next Operator Selection 

•Tap Manual Wait till search is complete Choose any other operator (010 or 011) , request would be 

rejected 

•Now choose Orange 

 

 

 

 

 

 

الضبطادخل على •   
الهاتفادخل على •   
اختيار المشغلادخل على •   
يدوىاختار •   

 انتظر حتى يتم انهاء البحث
، و هيتم رفض الطلب)  011او  010) اختار اى شبكة غير أورانج   

أورانجدلوقتي اختار •   


