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1. Описание 

 1.1. VMobile Talk е приложение за iPhone смартфони, което осигурява услуга за 
пренос на глас през Wi-Fi (VoWiFi) и 3G (Vo3G) мрежи. 

 1.2. Приложението е собственост на VMobile АД. 

 1.3. Приложението осъществява повиквания чрез SIP протокол. 

 1.4. За достъп до мрежа могат да бъдат използвани както публични, така и частни 
Wi-Fi точки, както и доставчици на 3G услуги за пренос на данни. 

 

2. Поддържани устройства 

 2.1. VMobile Talk е съвместим с iOS 5 и по-висока. 

 2.2. Vmobile Talk е в състояние да гарантира стабилна работа със следните 
устройства: 

• iPhone – 4, 4s, 5 

• iPad – 2, 3, 4, Mini 

  3.  Инсталация и употреба 

 

  3.1. Изтегляне 

   Изтеглете приложението от App Store 

  3.2. Инсталация 

   Попълнете идентификационните данни изисквани от App Store , за да 
можете да инсталирате приложението на своето устройство. 
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3.3. Настройки на профила 
  • Влезте в меню Settings на 
вашето устройство. Скролирайте приложенията 
до намирането на VMobile Talk; 
  • Изберете VMobile Talk; 
  • попълнете потребителското име 
и парола, които сте получили с подписването на 
договора 
 

Обърнете 
внимание! 
Необходими са потребителско име и парола! 

 
 
 

3.4. Разширени настройки 
  • Def. ring file – посочете името на  
MP3 файла, който да се използва при входящи  
повиквания. Файлът трябва да бъде качен през 
iTunes App в директория VMobile Documents. 
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 3.6. Сигнали за входящи 
обаждания 
 

 Приложението има вграден звук за 
входящи повиквания. Можете да го 
замените, като качите MP3 файл в 
папка Documents на приложението, 
и въведете името на файла в полето 
-Def. ring file.  Възможно е също така 
да настроите специфичен звук към 
даден контакт, в contacts settings на 
приложението. 

 

3.5. Wi-Fi свързване 
 
Свържете устройството с Wi-Fi точка 
и стартирайте приложението. 
Иконата със слушалка трябва да 
смени цвета си от червено в зелено. 
Това означава, че вашето 
приложение е успешно свързано с 
мрежата на VMobile Talk. Бутонът за 
повикване (Сall) също трябва да 
промени цвета си в зелено. 
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3.7. Индикатори за свързване 
 
Надписът Registered user до иконата в горния ляв ъгъл на екрана също указва 
успешна връзка с мрежата на VMobile. 

3.8. Набиране 
 
Въведете желания номер в полето и натиснете 
бутона Call. 
 
Набиране от списъка с контакти 
За да наберете номер от списъка с контакти, 
изберете Contacts.  
 
Набиране със SIP имена 
Запазване в контакти – VMobile Talk приема запис 
на SIP контакти (SIP Uri) в списъка с контакти на 
устройството. 
Набиране със SIP име – напишете SIP името в 
полето и натиснете бутона за избиране (Call).  
 
3.10. Ниво на звука 
Можете да контролирате нивото на звука чрез 
стандартните контролери на iPhone.  
 
3.11. Превключване между говорител и 
слушалка 
По време на разговор, потребителят може да 
превключва от слушалка към говорител и 
обратно чрез бутона Speaker. 
 
3.12. Заглушаване и задържане на повикване 
По време на разговор, потребителят може да 
изключи своя глас (Mute) или да изключи звука в 
двете посоки като същевременно задържи 
разговора (Hold).  
Тези функции се осъществяват съответно с бутони 
Mute и Hold. 
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3.13. Входящо повикване 
При входящо повикване от VMobile Talk, 
iPhone/iPad сигнализира с предварително 
зададените настройки. Показват се 
номера, от който получавате повикване и 
името от списъка с контакти. Използвайте 
стандартните Answer & Hang Up buttons за 
приемане и отказване на повикване.  
 
3.14. История на повикванията 
В Call Log менюто на приложението ще 
получите списък с входящи, изходящи и 
пропуснати повиквания. Записите 
включват телефонен номер, време, дата и 
продължителността на разговора.  
 
3.15. Фонов (background) режим 
Поставете приложението във фонов 
режим чрез натискане на главния бутон 
на вашето iPhone/iPad устройство. 
Приложението ще може да приема 
входящи повиквания.  
 

3.16. Деактивиране на приложението 
VMobile Talk се деактивира като всяко друго приложение на iPhone. Натиснете два 
пъти главния бутон на устройството и след това знака ‘x’ в горния десен ъгъл на 
иконата на VMobile Talk.  
 
Последна версия: февруари 2013 
 
web: http://www.vmobile.eu  
e-mail: support@vmobile.eu  
twitter: @smartphonesVoIP 
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