
 
 
 
 

 

 ןאפעלעט AT&T עיינ רעייא ןצונ וצ ןעגנוזייוונא
 .סייוועד רעייא ןריזיוויטקא וצ טירש יד סיוא טגלאפ

 רעמונ ןיימ ףערט
  רעמונ ןאפעלעט > סייוועד > סגניטעס וצ טייג ,לפענק "OK" םעד טקורד •

  "רעמונ לעירעס/IMEI סייוועד ףערט" סיוא טלעוו •

  לפענק "רעפטנע/לאק" םעד טקורד ךאנרעד ןוא #06#* טקורד •

  ליעמסיואוו ןלעטשפיוא
 .לפענק "1" םעד ןא טלאה ןוא טקורד עטיב ליעמסיואוו ןרעהסיוא רעדָא ןלעטשפיוא וצ

 .וינעמ ּפאטעס ליעמסיואוו םעד ןביוהנא טעוו סָאד

  .)on( ןדניצעגנא זיא טלאפיד סגניטעס דראווסאפ ליעמסיואוו יד •

  .)ןרעמונ 7-15( ןפערטוצ וצ ערעדנא ראפ גנירג טשינ זיא סאוו דראווסאפ עגיטראנגייא ןא טכאמ •

  .)off( ןשָאלעגסיוא ןרעוו ןעק דראווסאפ יד •

  .2 > 1 > 2 > 4 סעיצּפָא סיוא טלעוו ,וינעמ ןיעמ ליעמסיואוו יד ןופ •

  .גנימואר ףיוא זיא סייוועד רעד ןעוו רעדָא ןָאפעלעט ערעדנא ןא ןופ ליעמסיואוו יד טפור ריא ןעוו דראווסאפ םעד ןצונ טפראד ריא •

 ריעק רעמוטסאק
 רעמונ סעלרעייוו רעמונ-7 יד וצ טלעטשעגקירוצ ןרעוו סע ןעק ,דראווסאפ םעד ןסעגראפ טאה ריא ביוא

 ןפור רעדָא ,סייוועד םענופ 611 ןקורד ךרוד רעדָא ,ריעק רעזוי-דנע סענזיב ןפור ךרוד
  )שילגנע ןיא ראנ ,9AM-10PM :גאטנוז-תבש ,8AM-10PM :גאטיירפ-גאטנאמ( 800-331-0500 

 .ןָאפעלעט ערעדנא ןא ןופ
 .סעגארפ ערעדנא רעדָא גניטושלבָארט עניימעגלַא ראפ רעמונ םעד ןצונ ךיוא טנעק ריא

 ןאשיעזיוויטקַא סייוועד
 .העש 24 זיב טריזיוויטקַא ןרעוו טעוו סייוועד

 .געט 30 ראפ םַארגָארּפ )סיערט ןוא טסעט(  Test and Traceיד ראפ וויטקַא ןביילב טעוו סייוועד

 ס'טנעיצַאּפ םעד רעטנוא סיוורעס טימ ןרעװ טריזיוויטקַא רעדיוו סע ןעק טריזיוויטקַאיד זיא סייוועד רעד ךָאנ
 :עדנעגלאפ יד ןופ רענייא ךרוד ,ןלאצאב וצ טייקכילטרָאווטנַארַאפ עכילנעזרעפ

  /www.att.com/stores :טפעשעג ןיא •

  /https://www.att.com/wireless/byod :24/7 ןיילנָא •

 .)שילגנע ןיא ראנ ,9AM-10PM :גאטנוז-תבש ,8AM-10PM :גאטיירפ-גאטנאמ( 888-573-0658 :ןָאפעלעט ןכרוד •

 ןעמ סאוו שטאכ .NYC Health and Hospitals וצ ןבעגקירוצ טשינ סע טפרַאד ריא .גנירָאטינָאמ ןכָאנ סייוועד םעד ןטלאה טנעק ריא
 סייוועד םעד טשינ רעמ טליוו ריא ביוא ןטפעשעג ליעטעיר AT&T יד ןופ רענייא וצ סייוועד םעד ןבעגקירוצ ריא טנעק ,ןוט טשינ סאד זומ

 :סיוורעס ןוא
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MANHATTAN 
3 TIMES SQUARE 

NEW YORK, NY, 10036 

BROOKLYN 
841 FLATBUSH AVENUE 
BROOKLYN, NY, 11226 

QUEENS 
37-36 82 ND STREET 

JACKSON HEIGHTS, NY, 11372 

BRONX 
65 RIVER AVENUE 
BRONX, NY, 10451 

STATEN ISLAND 
2865 RICHMOND AVENUE 
STATEN ISLAND, NY, 10314 

 


