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iPhone на Apple: Повици и приватност 

Како да го контролирате вашиот телефонски број и кој може да ве повикува. 
Контролите за повици на вашиот iPhone на Apple ви помагаат да контролирате кој 
ве повикува и во кое време, и ќе ви овозможи да ги блокирате повикувачите и да 
ја заштитите својата приватност со прикривање на вашиот број од луѓето што ги 
повикувате. 

Што ќе ви треба 
Пред да го почнете овој курс, проверете дали вашиот iPhone е полн, вклучен и дали 
го покажува Почетниот екран (Home screen). Исто така, оперативниот софтвер на 
вашиот телефон треба да биде ажуриран и треба да имате број на мобилен телефон 
и сметка. 

Како да го контролирате ИД на повикувач (Caller ID) 
Кога го користите мобилниот телефон за да вршите повик на друг мобилен телефон, 
вашиот број ќе се појави на екранот на лицето кое ќе одговори на повикот. Тој број 
е познат како ИД на повикувач, или накратко Идентификатор на повикувач (Caller 
Identification). 
Ако не сакате другите да го знаат вашиот број, можете да го исклучите вашиот ИД на 
повикувач. 

1.   На Почетниот екран најдете ја иконата на 
Поставки и допрете ја. 

2.   Прелистајте го менито сè додека не го најдете 
Телефонот и допрете го за да ги видите опциите. 

3.   Во списокот со опции допрете на Покажи го мојот 
ИД на повикувач (Show My Caller ID). Екранот ќе 
се измени на Покажи го мојот ИД на повикувач. 

4.   Допрете го копчето за да се премести лево и 
да стане бело. Ова значи дека функцијата ИД 
на повикувач е исклучена и дека вашиот број 
нема да се појавува на екранот на лицето кое го 
повикувате. 

Сега, секојпат кога ќе повикувате некого, на неговиот 
телефон ќе се покажуваат зборовите Приватен број 
(Private number), наместо вашиот телефонски број. За 
да ја вклучите повторно функцијата ИД на повикувач, 
допрете го копчето што се наоѓа до Покажи го мојот 
ИД на повикувач за да се премести десно и да стане 
повторно зелено. 

Ако го исклучите ИД на 
повикувач, вашето име 

и број ќе престанат да се 
прикажуваат 
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Исклучувањето на ИД на повикувач функционира 
само за телефонски повици. Ако пратите порака, 
лицето сепак ќе може да го види бројот на вашиот 
мобилен телефон. 

Како да блокирате несакани повикувачи 
Исто така, можете да ги употребите Поставките на повик (Call settings)за да 
престанете да добивате повици од несакани повикувачи. Притиснете го копчето 
Дома (Home) за да се вратите на Почетниот екран и да почнете. 

1.   Допрете ја иконата со Телефон како да се 
подготвувате да извршите телефонски повик. 

2.   Најдете ја редицата со икони во долниот дел на 
екранот и допрете на иконата Неодамнешни 
(Recent). Таа личи на часовник. 

3.   Вашиот iPhone ќе покаже список со броеви од 
кои сте добиле повици, а најнеодамнешните 
ќе се наоѓаат во горниот дел на списокот. 
Најдете го бројот што ве вознемирува, но не 
допирајте го бидејќи така ќе го повикате. 

4.   Допрете ја сината икона што се наоѓа десно од 
бројот. Ќе се појават неколку опции 

5.   Прелистајте до крајот на списокот за да ја 
најдете опцијата Блокирај го овој повикувач 
(Block this Caller). 

6.   Допрете на Блокирај го овој повикувач и ќе 
се појави скок-панел што ќе ве потсети дека ако во блокирате повиците од овој 
број, нема да можете да добивате ниту пораки, ниту пак видеоповици преку 
Facetime. 

7.   Допрете на Блокирај го контактот (Block Contact). 

Панелот ќе исчезне и ќе можете да видите дека опцијата на екранот се изменила во 
Одблокирај го овој повикувач (Unblock this Caller). 
Ако го смените мислењето, допрете на Одблокирај го овој повикувач и бројот веднаш 
ќе се одблокира. Лесно е! 

Вашиот телефон може да 
блокира повици од броеви 
што не ги знаете, како и од 
броеви што се наоѓаат во 

вашиот список со Контакти 
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Како да ја користите функцијата Не вознемирувај (Do 
Not Disturb) 
Функцијата Не вознемирувај може привремено да спречи вашиот телефон да 
прима какви било повици. Ако функцијата Не вознемирувај е вклучена, вашиот 
телефон нема да ве известува за повици, текстови или е-пошта сè додека не ја 
исклучите повторно Не вознемирувај. 
За да ја вклучите функцијата Не вознемирувај, најпрво допрете го копчето Дома за 
да се вратите на Почетниот екран. 

Како да ги отворите поставките на 
функцијата „Не вознемирувај“ 
1.   Допрете ја иконата Поставки (Settings) за да 

ги видите опциите. Таа сè уште ќе ги покажува 
последните поставки на екранот што сте ги имале. 

2.   Ако треба допрете двапати на копчето Назад (Back)  
за да се вратите во главното мени на Поставки. 

3.   Прелистајте нагоре за да ја најдете функцијата Не 
вознемирувај и допрете ја. 

Како да ја активирате функцијата 
Не вознемирувај 
Допрете го главното копче на Не вознемирувај за да 
се премести десно и да стане зелено. Ова значи дека 
функцијата Не вознемирувај е вклучена. 

Како да поставите распоред за 
функцијата Не вознемирувај 
Опцијата Закажани (Scheduled) ви овозможува да ја вклучувате и исклучувате 
автоматски функцијата Не вознемирувај во одредено време во денот. 

1.   Допрете го копчето што се наоѓа веднаш до Закажани за да ги видите 
опциите. Копчето ќе се премести десно и ќе стане зелено. 

2.   Допрете на Од/До (From/To). 
3.   Сега можете да го поставите времето кога сакате функцијата Не вознемирувај  

да биде активна.  
Времето Од (From) треба веќе да биде селектирано. 

4.   Движете го нагоре и надолу лизгачкото тркалце подолу за да го изберете 
времето и потоа допрете До (To) за да стане сиво. 

Поставките на функцијата 
„Не вознемирувај“ на вашиот 

телефон го прекинуваат 
вознемирувањето од повици, 

пораки, известувања и 
е-пошта 
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5.   Користете го повторно лизгачкото тркалце за да го поставите времето кога 
би сакале функцијата Не вознемирувајда се исклучи повторно. 

6.   Кога ќе бидете задоволни со поставките, допрете ја стрелката Назад  за да се 
вратите во екранот на Не вознемирувај. Тука можете да ги видите новите 
часови Од/До (From/To). 

Како да ја поставите функцијата Не вознемирувај во 
ТИВОК режим 
Сега функцијата Не вознемирувај е поставена да се вклучува секојдневно од 19 
до 21 часот, но само ако iPhone е заклучен во тоа време. 
Доколку го користите вашиот телефон меѓу 19 и 21 часот, функцијата Не 
вознемирувај ќе претпостави дека сакате да добивате повици и пораки. 
За да бидете сигурни дека iPhone нема да ве прекинува воопшто кога функцијата 
Не вознемирувај е активна: 

1.   во ТИВОК РЕЖИМ (SILENCE) треба да го најдете синиот знак за штиклирање 
што се наоѓа до Додека iPhone е заклучен (While iPhone is Locked). 

2.   Допрете на Секогаш (Always) и синиот знак за штиклирање ќе се појави до 
таа опција. Ова значи дека вашиот iPhone нема да ве вознемирува додека 
функцијата Не вознемирувај е вклучена. 

Како да им овозможите на пријателите да ве 
повикаат во итен случај 
Можете да одредите исклучоци во функцијата Не вознемирувај, со цел 
пријателите и роднините да можат да стапат во контакт со вас во итен случај. 
Прелистајте низ екранот на Не вознемирувај за да ги најдете опциите Дозволи 
повици од (Allow Calls From) и Повторени повици (Repeated Calls). 
Со овие две опции можете да додадете исклучоци во функцијата Не вознемирувај 
за да бидете сигурни дека лицата што ви се важни може да контактираат со вас 
ако треба. 

Како да ја исклучите функцијата Не вознемирувај 
За да ја исклучите Не вознемирувај прелистајте и допрете го копчето што се 
наоѓа до Не вознемирувај, така што да стане бело и да се премести лево. Сега 
вашиот телефон може да прима повици и пораки надвор од закажаното време. 




