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1. Описание 
1.1    VMobile Talk е приложение за Смартфони, което осигурява услуги за 
пренасяне на глас чрез WiFi (VoWiFi) and 3G (Vo3G) мрежи.  
1.2    Приложението е разработка на VMobile АД. 
1.3    Приложениято осъществява разговорите чрез SIP  протокол. 
1.4    За достъп до мрежа могат да бъдат използвани както публични, така и 
частни Wi-Fi точки (hotspots), също и доставчици на 3G услуги за пренос на 
данни. 
 

2. Поддържани устройства 
2.1    VMobile Talk е съвместим с операционна система Android 2.1 и по-
висока. Версията на Андроид, с която работи в момента вашият Смартфон 
можете да  проверите от менюто: Settings > About  
2.2    В момента VМobile е в състояние да гарантира стабилна работа със 
следните модели на Андроид: 
 

• Samsung Galaxy S, OS 2.3.4; 
• HTC Wildfire, OS 2.2.1, 2.3.5; 
• HTC Legend, OS 2.2; 
• HTC Desire, OS 2.3; 
• HTC Sensation, OS 2.3, 2.4; 
• Samsung Nexus, OS 4.0.1; 
• Sony Ericsson xperia walkman, OS 2.3.4 

  
 3. Инсталиране и използване 

  
3.1 Изтегляне 

          Изтеглете приложението от Google Play store. Или от сайта на VMobile 
(http://talk.vmobile.eu) и го запазете на вашата SD карта. 
 

http://app.vmobile.eu/
http://app.vmobile.eu/
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3.2 Инсталация 
При инсталация приложението VMobile Talk изисква достъп до различни настройки 
на телефона. Моля потвърдете с бутон Install. 
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3.3 SIP настройки на профила 
 

• Стартирайте приложението VMobile Talk. От бутон Menu изберете подменю Settings. 
 

• Въведете потребителско име (username) и парола (password), получени при регистрацията на 
VMobile Talk в менюто SIP Account; 
 

• В меню Advanced Options, в зависимост от вашите предпочитания, маркирайте полето 
„използване на 3G“ (Use 3G); 
 

• Маркирайте полето “Key vibration” в зависимост от вашите предпочитания; 
 

• Изберете предпочитания тип повикване при започване на разговор от подменюто “Preferred 
Call Type”. С тази настройка ще определите дали да бъдете питани всеки път дали разговорът 
да бъде осъществен през GSM мрежата или чрез приложението VMobile Talk; 
 

• „Остави екрана включен“ (Keep Screen On) – удобна функция за някои смартфони, които 
изключват Wi-Fi връзката при изгасването на екрана.   
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3.4  Wi-Fi връзка 
 

Свържете устройството към Wi-Fi точка. 

  

3.5 Сигнали при входящо повикване 
 

Сигналът за входящо повикване може да бъдат звуков и/или вибрация. Настройката се прави 
от стандартните менюта на Android – Audio profiles. 
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3.6 Индикатори за свързване 
 

Погледнете индикаторите на устройството за използваната мрежа и стабилността  на 
връзката. Ако вашите настройки са правилни и вашето устройство е свързано успешно-
иконата на приложението променя цвета си от сиво в синьо. 

3.7 Набиране 
 

За да наберете телефонен номер, моля напишете го в полето. След това натиснете 
бутона за набиране на вашия смартфон. 
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3.8 Прекъсване/затваряне на разговор 
 

За край на разговора, моля използвайте бутона Hang Up на вашия смартфон. 

3.9 Въвеждане на  SIP имена 
 

За въвеждане на SIP имена, кликнете върху полето за набиране на телефонен номер 
и наберете от клавиатурата. 
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3.10 Ниво на звука 
 

Докато говори чрез приложението VMobile Talk, потребителят може да променя нивото 
на звука чрез стандартните бутони на устройството. Текущото ниво на звука се показва 
на екрана. 

3.11 Превключване между слушалка и говорител 
 

По време на разговор, потребителят може да превключва от слушалка към говорител и 
обратно. За да превключите натиснете бутона Speaker. 
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3.12 Изключване на звука и задържане на разговор 
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. 

3.13 Двойно (мулти) повикване 
По време на разговор можете да получите или направите второ обаждане. Само едното 
повикване може да бъде активно, другото е на изчакване (Hold). 
При получаване на второ повикване имате възможността да го отхвърлите (Hang up) и да 
продължите с текущото позвъняване. 
Ако отговорите, първото повикване се задържа и втория разговор става активен. 
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3.14 Входящо повикване 
При входящо повикване, смартфона звъни с предварително зададените настройки и 
конфигурирани сигнали, съответстващи на звуковия профил който е настроен в 
момента. Изписват се номера и името от листа с контакти. Използвайте съответните 
бутоните за приемане и отхвърляне на повикване. 

3.15 Избиране от списъка с контакти на приложението 
Приложението VMobile Talk осигурява достъп до списъка с контакти на вашето устройство. 
Всяко набиране може да се стартира, като щракнете върху контакт. 
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3.16. Избиране от листа с контакти на смартфона 
 

Тази опция е налична, когато сте конфигурирали предпочитан тип повикване (Preferred 
Call Type) = „Винаги питай“ (Always ask) и приложението  VMobile Talk е активно. След като 
изберете контакта, с който искате да се свържете, моля изберете VMobile Talk .  

3.17. История на повикванията 
В история на повикванията се показва списък с входящи и изходящи повиквания, както и на 
пропуснатите повиквания. Записите включват телефонен номер, време, дата и 
продължителността на разговора.Можете да наберете номер, като щракнете върху и 
изберете Call.. 

Забележете, че имате 
възможност да блокирате по 
нататъшни разговори към 
избран от вас номер.  



  

 

 

 

 

12 

  
 
  
 
 
 

3.18. Изключване и деактивиране на приложението 
 

Приложението VMobile Talk може да работи във фонов режим, който позволява да 
приемате входящи обаждания. Ако не желаете да ви безпокоят, можете да изключите 
приложението с команда Exit от менюто . Текущия статус на приложението се вижда от 
иконата на VMobile.  
Когато приложението е деактивирано, то не може да приема и осъществява телефонни 
повиквания.. 
Също така имате възможност да  прекратите или осъществите връзка с VoIP сървера чрез 
бутони : Deactivate – Activate. 

  

Последна редакция:  януари 2013 
web: http://vmobile.eu 
e-mail: support@vmobile.eu 

http://vmobile.eu/
http://vmobile.eu/

