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Користење на FaceTime
Научете како да водите видео разговори меѓу Apple компјутери, умни 
телефони и таблети со апликацијата FaceTime.

Што е FaceTime?
FaceTime е извонредна апликација, или „ап” (app), за 
водење видео и аудио разговори на интернет. Тоа 
е одличен начин да одржувате контакти ако вие, и 
мнозинството ваши пријатели и роднини, користите 
iPhone, iPad или Apple Macintosh компјутер.

На кои апарати може да користам 
FaceTime?
FaceTime може да се користи само на апаратите што 
се производ на компанијата Apple Computer, како 
што се iPhones, iPads и Macintosh компјутери. Овие 
апарати доаѓаат со веќе инсталиран FaceTime, па вие 
не треба апликацијата да ја симнувате (download) или 
инсталирате.

Колку чинат видео разговорите со користење на 
FaceTime?
Користењето на FaceTime е целосно бесплатно.

Како работи FaceTime
FaceTime ви овозможува да водите видео разговори со луѓето кои се на 
листата на контакти на вашиот iPhone, iPad или Macintosh компјутер. Може 
да се јавите на секој од вашата листа на контакти кој има FaceTime.
Кога со некого водите видео разговор, неговото или нејзиното лице ќе го 
видите на целиот екран. Вашето лице ќе биде на еден мал екран, па така ќе 
знаете како ве гледа соговорникот.
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Користење на FaceTime

Контакти во FaceTime
За разлика од други апликации за видео 
разговори, FaceTime нема своја листа на 
контакти, туку ја користи постоечката 
телефонска и имејл листа на контакти од 
вашиот телефон, таблет или компјутер. 
На пример, вие веројатно имате листа на 
луѓе во листата на контакти на вашиот 
iPhone, за да можете да се јавувате на луѓето 
кои ги познавате. FaceTime може автоматски 
да открие кои од тие луѓе имаат FaceTime. Ако некој од нив има FaceTime, 
вие можете да му се јавувате.

Додавање на контакт
Бидејќи FaceTime ја користи вашата постоечка 
листа на контакти, вие додавате некој FaceTime 
контакт на истиот начин на кој би додале секој 
друг контакт:
1. На iPhone потчукнете (tap) го копчето Phone 

на екранот Home. Потоа потчукнете на 
Contacts и на копчето + за да додадете нов 
контакт.

2. На iPad, потчукнете ја сликичката Contacts 
на апликацијата, на екранот Home. Потоа 
потчукнете го копчето + за да додадете 
контакт.

Додавање контакт на 
FaceTime
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Разговори на FaceTime
За да почнете видео разговор со FaceTime на 
iPad, следете ги следните чекори: 
1. За да ја отворите апликацијата, потчукнете 

ја сликичката на апликацијата FaceTime на 
екранот Home.

2. Потчукнете во правоаголникот Search, потоа 
користејќи ја тастатурата на екранот впишете 
го името на кое сакате да се јавите. FaceTime ја 
пребарува вашата листа на контакти за да го 
најде името што го барате. 

3. Ако тоа лице има FaceTime, симбол на видео 
камера се појавува до неговото или нејзиното 
име. Потчукнете го името за да почнете видео 
разговор.

4. Телефонот или таблетот на тоа друго лице ќе заѕвони. Тој или таа може 
да го потчукнете зеленото копче Answer, за да го прифати разговорот. 

5. Како и повеќето апликации за видео разговори, FaceTime го покажува 
лицето на соговорникот на целиот екран, а вашето во еден мал екран.

6. Кога сакате да го завршите разговорот, допрете го 
црвеното копче End call.

Време е за FaceTime
FaceTime е дизајниран така што е лесно да се користи. 
Вие можете да повикувате и само со потчукнување на 
копчето на FaceTime кога гледате некој контакт во вашата 
листа на контакти. Едноставно одберете го лицето со кое 
сакате да разговарате, потчукнете го копчето FaceTime и 
разговарајте! 

Користење на FaceTime
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