გადმოწერა

1
რეგისტრაციისა და აპლიკაციით სარგებლობის ინსტრუქცია

პირველ რიგში, უნდა გადმოწეროთ აპლიკაცია LAGI. აპლიკაციის გადმოწერა შესაძლებელია
როგორც ანდროიდის, ისე აიოსის სმარტფონებზე.
გადმოსაწერი ლინკები:
Android: LINK
IOS:

LINK

აპლიკაციის გადმოწერის შემდეგ, უნდა დაგვიკავშირდეთ ჩვენს Facebook- გვერდის საშუალებით

რეგისტრაცია

და გადმოგვიგზავნოთ შემდეგი მონაცემები:
1) პირადობის/პასპორტის ასლი
2) თქვენი მობილურის ნომერი (ნებისმიერი, რადგან მას შეხება არ აქვს აპლიკაციის
გააქტიურებასთან)
3) მისამართ თქვენი საქართველოში
აპლიკაციის გადმოწერით და პირადობის დამადასტურებელი მონაცემების გადმოგზავნით
მომხმარებელთან იდება დისტანციური გარიგება, მომხმარებელი ადასტურებს; პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის სისწორეს, მომსახურების მიღებასა და საფასურის წინასწარი
გადახდის თანხმობას ასევე კომპანიის მიერ შეთავაზებულ ხელშეკრულების პირობებს

აქტივაცია
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აპლიკაციის გადმოწერის შემდეგ, თქვენს ტელეფონში გაჩნდება
მზგავსი ლოგო. იმისათვის, რომ გააქტიუროთ აპლიკაცია,რათა
შემდგომში შეძლოთ აპლიკაციიდან ზარების განხორციელება,
უნდა დააჭიროთ შემდეგ ლოგოს და გაგიხსნით ქვემოთ ნაჩვენებ
გამოსახულებას

აპლიკაციის გახსნის შემდეგ გაიხსნება გამოსახულება, სადაც 2
ჩასაწერი დაგხვდებათ. ორივე მონაცემს მოგაწვდით ჩვენი
ოპერატორი რეგისტრაციის შემდეგ.
როდესაც შეიყვანთ მონაცემებს (უმჯობესია დააკოპიროთ
პირდაპირ), აუცილებლად უნდა დააჭიროთ ლურჯ ღილაკს
SIGN IN. ამის შემდეგ, უნდა დაელოდოთ დაახლოებით 10-15
წამი (დამოკიდებულია ინტერნეტის სიჩქარეზე) აპლიკაცია
თავისით გაიხსნება
არსებობს ალტერნატიული გზა ლინკით გააქტიურების.
ოპერატორი მოგაწვდით ლინკს, გადახვალთ ლინკზე და
დააჭერთ ღილაკს „გააქტიურება“ შემდეგ გაგიხსნით
აპლიკაციას თუ გადმოწერილი გაქვთ და აღარ მოგიწევთ
ხელით მითითება მონაცემების.
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გააქტიურების შემდეგ, უმეტეს მობილურ ტელეფონზე
აპლიკაცია ითხოვს ნებართვას, რათა ისარგებლოს
მიკროფონით. ტელეფონზე გამოჩნდება წითელი
მიკროფონის გამოსახულება, რომელსაც ქვემოთ ექნება
ღილაკი NEXT. აუცილებელია რომ დააჭიროთ ამ ღილაკს და
მისცეთ აპლიკაციას ნებართვა
თუ არ დაეთანხმებით, ვერ შეძლებთ საუბარს აპლიკაციიდან.
იმ შემთხვევაში თუ გამოგრჩათ დათანხმება და ისე
გააქტიურეთ აპლიკაცია, მოგიწევთ ტელეფონის მენიუდან
ნებართვის გაკეთება. ამისათვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული
ინფორმაცია.
Iphone: მენიუდან აპლიკაციის გასააქტიურებლად უნდა
შეხვიდეთ: Settings შენდეგ მოძებნოთ LAGI დააჭიროთ და
ჩამოანთვალში დაგხვდებათ მიკროფონი, რომელსაც
გვერდით უნდა გაუაქტიუროთ ღილაკი.
Android: ყველა ტელეფონზე სხვადასხვანაირად არის. თუმცა,
ძირითადად უნდა შეხვიდეთ Settings შემდეგ Apps (applications)
მოძებნოთ LAGI და გაუაქტიუროთ ჩამონათვალიდან
მიკროფონი. იხილეთ დამხმარე ვიდეო.

LINK

თუ აპლიკაცია გაიხსნა, მაგრამ მარცხენა
კუთხეში NO ACCOUNT დაეწერა LAGI-ს
მაგივრად, ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორად
ვერ გააქტიურეთ. ამისათვის, უნდა
შეხვიდეთ აპლიკაციის მენიუში, რომელიც
მდებარეობს მაჯვენა კუთხეში და შემდეგ
დააჭიროთ Reset Application.
დაახლოებით 5-10 წამში აპლიკაცია
თავიდან მოგთხოვთ მონაცემების
მითითებას და იგივე მონაცემები უნდა
ჩაწეროთ, რომლებიც ლაგის
ოპერატორმა მოგაწოდათ.

თუ ყველაფერს სწორად გააკეთებთ, აპლიკაცია გაიხსნება და
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ექნება ზუსტად ისეთი გამოსახულება, როგორიც ნაჩვენებია
მარჯვენა სურათზე.
აპლიკაციით სარგებლობა არის ძალიან მარტივი.
აპლიკაციიდან უნდა დარეკოთ კოდების გარეშე. პირდაპირ
ნორმით. (+995 არ მიუთითოთ ხოლმე ნომრის წინ.)
თუმცა, მენიუში არის ფუქნციები, რომელთა ჩართვაგამორთვის შემთხვევაში შეიძლება დისკომფორტი შეგექმნათ
და აპლიკაციამ გამართულად არ იმუშაოს. აგრეთვე,
აუცილებელი ნიშნების გასაცნობად გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ
მოცემული ინსტრუქცია.

ნიშნავს, რომ აპლიკაცია არ არის აქტიური და
თავიდან უნდა გააქტიუროთ

ნიშნავს, რომ აპლიკაცია გააქტიურდა და
შეგიძლიათ ისარგებლოთ.

აპლიკაცია აქტიურია, შეგიძლიათ დარეკოთ,
მაგრამ ზარები არ შემოგივათ. გათიშეთ DND

წყვეტილი ზოლი - ინტენრეტის პრობლემაა
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წყვეტილი წითელი ზოლი - ინტენრეტის
პრობლემაზე მიუთითებს

წითლად ლაგი - ინტენრეტის პრობლემაზე
მიუთითებს

შემომავალი და გამავალი ზარების ისტორიის წაშლა აპლიკაციიდან

შემოსული და გასული ზარების ისტორიის წაშლა არის
ძალიან მარტივი. ამისათვის, აპლიკაციაში უნდა
გადახვიდეთ History - ში, რომელიც მდებარეობს დაბლა,
მარჯვენა კუთხეში. ხოლო, შემდეგ დააჭიროთ ღილაკს
EDIT, რომელიც მდებარეობს ზემოთ, მარჯვენა კუთხეში.
ამის შემდგომ შეგეძლებათ როგორც სათითაოდ მონიშვნა
და წაშლა, ისე მთლიანი ჩანაწერის გაქრობა. სათითაოდ
წასაშლელად, მონიშნეთ ნომერი და დააჭირეთ ღილას
DONE.
ხოლო, მთლიანი ჩანაწერის წასაშლელად უნდა
დააჭიროთ ღილაკს DELETE ALL (მარცხენა კუთხეში,
დაბლა.)
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კონფერენც ზარის განხორციელება
ლაგის აპლიკაციის საშუალებით თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა
დაურეკოთ რამდენიმე პირს და ესაუბროთ მათ ერთდროულად.
ყოველივე ეს კი შედის ულიმიტო პაკეტის ღირებულებაში.
კონფერენც ზარის განხორციელება ძალიან მარტივია. ამისათვის თქვენ
უნდა დაურეკოთ ჯერ ერთ ნომერს და როდესაც ზარის მიმღები
გიპასუხებთ, ეკრანზე გამოჩნდება ფუნქცია “Add Call”
„Add Call” - ის დაჭერის შემთხვევაში მოგიწევთ იმ პირის ნომრის
მითითება, ვინც გსურთ რომ ჩართოთ კონფერენც ზარში. კონფერენც
ზარი ავტომატურად შედგება, როდესაც ზარის მიმღები მეორე პირიც
გიპასუხებთ.

