
Здравейте!

Кратко ръководство за потребителя

Добре дошли във вашия нов iPhone. Бихме искали 
да ви разведем наоколо.

За да включите iPhone, продължително натиснете 
бутона за включване и изключване. След това 
следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Основни бутони
За да изключите или рестартирате iPhone, задръжте 
бутона за включване и изключване няколко секунди, 
след което използвайте плъзгача, за да потвърдите. 
Натиснете еднократно бутона за включване  
и изключване, за да изключите екрана, но все пак  
да получавате повиквания. Ако искате да се върнете 
към началния екран, натиснете бутон Начало. За да 
превключвате бързо между последно използваните 
програми, натиснете двукратно бутон Начало  
и докоснете иконката на програмата.

Телефон
Докоснете телефонен номер в екраните Contacts или 
Favorites, в имейл, в SMS или почти навсякъде в iPhone, 
за да осъществите повикване. Освен това можете да 
докоснете бутона Keypad, за да наберете ръчно номера. 
Докоснете бутона за включване и изключване еднократно, 
за да заглушите сигнала на входящо повикване или го 
натиснете двукратно, ако искате да изпратите повикването 
директно към гласовата поща. Освен това можете да 
плъзнете бутона слушалка нагоре, за да отговорите със 
SMS или да настроите напомняне да се обадите по-късно. 
За да отговорите на повикване, когато използвате 
слушалките на iPhone, натиснете еднократно средния 
бутон. Натиснете го отново, за да приключите разговора.

FaceTime
Изберете някого от вашите контакти и докоснете 
бутона FaceTime, за да започнете видео разговор с друг 
потребител на iPhone, iPad, iPod touch или Mac. Също 
така докато водите разговор, можете да докоснете бутон 
FaceTime, за да започнете видео разговор. По време на 
видео разговор можете да включите камерата на задния 
панел, за да покажете какво има около вас.

Съобщения
Докоснете иконката Messages, за да изпратите 
съобщение iMessage до други потребители на iPhone, 
iPad, iPod touch и Mac или да изпратите SMS или MMS 
до други потребители на мобилни телефони. Въведете 
име или телефонен номер в полето To (До) или изберете 
някого от вашите контакти. Напишете съобщението  
и след това натиснете Send (Изпрати). За да изпратите 
снимки или видео, докоснете бутона камера.

Въвеждане и редактиране на текст
Докато въвеждате текст, iPhone поправя и предлага  
думи. Така че, ако докоснете грешна буква, продължете 
да пишете. За да приемете предложената дума, докоснете 
клавиша интервал. Докоснете „x“, за да отхвърлите 
предложената дума. За да редактирате текст, докоснете 
двукратно дума и след това изтеглете маркерите, за да 
разширите избраното. Освен това можете да го докоснете 
и задържите, за да се появи лупа и да изтеглите пръста 
си, за да преместите точката на вмъкване. След това 
докоснете, за да отрежете, копирате или вмъкнете. За да 
започнете да диктувате, докоснете бутона микрофон.

Известия
Когато получите известие, то се появява най-отгоре  
на екрана, без да прекъсва текущото ви занимание. 
Можете да игнорирате известието или да го докоснете, 
за да го видите. За да се представят последните известия, 
прокарайте пръст отгоре надолу, по който и да е екран. 
Можете да видите ново известие от заключен екран,  
като изтеглите неговата иконка надясно.
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Необходимо е и двете страни на разговора да използват  
устройство, което поддържа FaceTime.

Начало



Siri
Кажете на Siri  да позвъни, да отвори програма,  
да отговори на SMS, да намери указания за маршрут,  
да насрочи среща или напомняне, както и много  
други. За да използвате Siri, натиснете и задръжте  
бутон Начало. Ако използвате слушалки, натиснете  
и задръжте средния бутон. След като чуете тона, 
говорете нормално. Siri изслушва и след това отговаря. 
За да научите повече примери какво може да прави  
Siri, попитайте „What can you do?“.

Камера
От заключен екран плъзнете бутона камера нагоре,  
за да включите бързо камерата или докоснете  
иконката Camera от начален екран. Докоснете  
където и да е на екрана, за да настроите фокуса или 
експонирането. За да направите снимка, докоснете 
бутона камера или натиснете един от бутоните  
за сила на звука. Докоснете Options, за да направите 
панорамна снимка. За да записвате HD видео, поставете 
превключвателя на положение за видео и след това 
докоснете бутона за запис. Дори можете да докоснете 
бутона камера, за да направите снимка, докато 
записвате видео.

Снимки
Докоснете иконката Photos от Начален екран,  
за да видите вашите снимки. Плъзнете пръст наляво  
или надясно, за да прегледате снимките. За да увеличите 
снимка, докоснете двукратно или поставете два пръста  
и ги раздалечете. Еднократно докосване показва 
бутоните за управление. Можете да редактирате или 
подобрите снимка, да я споделите с помощта на Mail, 
iMessage, Facebook или Twitter, да я отпечатате и други. 
Ако сте активирали функцията за поток снимки в iCloud, 
новите снимки, които правите, се изпращат до всички 
други ваши устройства.

Safari
В Safari можете да увеличите картинка или текст  
от web страница с помощта на двукратно докосване. 
Повторното двукратно докосване възстановява 
първоначалния размер. Завъртете iPhone, за да видите 
web страницата на широк екран. Докоснете бутона 
Reader най-отгоре на екрана, за да прегледате само 
статията без допълнителните елементи. Докоснете 
бутона за няколко страници, за да преминете към  
друга страница или да отворите нова. Докоснете  
бутона за споделяне, за да изпратите web страница  
с Mail, iMessage, Facebook, Twitter или да я запишете  
в списъка си за четене.

Maps
За да видите къде се намирате на картата, 
докоснете бутона за местоположение. На текущото 
местоположение се появява синя точка. Използвайте 
два пръста, за да завъртите картата или да промените 
мащаба. За да наклоните картата, изтеглете два пръста 
нагоре или надолу. Можете да търсите близки обекти, 
като въведете ключова дума в полето за търсене - 
например „Starbucks“ или „pizza“. Натиснете бутона  
за показване на маршрута, за да започнете навигация 
стъпка по стъпка. С помощта на бутона за прелистване 
на страница можете да видите информация 
за състоянието на трафика или да промените 
представянето на картата.

App Store и iTunes Store
Докоснете иконката App Store, за да браузвате програми 
в различни категории като игри, пътуване, социално 
общуване и други. За да купувате и изтегляте програми 
директно от вашия iPhone, докоснете Buy Now. Много 
програми дори са безплатни. Докоснете иконката iTunes, 
за да търсите музика, филми, телевизионни предавания  
и други. След това с докосване можете да купите  
и изтеглите безжично.

iCloud
В iCloud се съхранява вашата музика, снимки, програми, 
календари, документи и други. Услугата е интегрирана  
в програмите и безжично изпраща съдържанието  
до всички ваши устройства. Също така можете да 
изтеглите музика и програми, които преди сте закупили 
от iTunes Store и App Store.

Допълнителна информация
Можете да получите допълнителна информация  
за функциите на iPhone на адрес www.apple.com/
bg/iphone.

За да получите инструкции и информация  
за безопасност и поддръжка, вижте „Ръководство  
на потребителя за iPhone“ на адрес support.apple.com/
bg_BG/manuals/iphone. За да прегледате „Ръководство 
на потребителя за iPhone“ директно от вашия iPhone, 
изтеглете го от iBookstore или използвайте отметките  
в Safari.

Техническа поддръжка
Свържете се с мобилния оператор за техническа
поддръжка, свързана с мрежови услуги, гласова поща  
и таксуване. Посетете www.apple.com/bg/support/iphone 
за техническа поддръжка на iPhone и iTunes.

Някои функции и услуги не са достъпни във всички региони.
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