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Aplikacija UniFon deluje kot razširitev vaše fiksne telefonske linije in vam omogoča, da bistveno 
prihranite, ko vas ni doma. Svoj fiksni telefon boste imeli tako skoraj vedno s seboj.

Z aplikacijo UniFon lahko popolnoma brezplačno kličete svoje stike, jim pošiljate sporočila (Klepet) 
in z njimi delite fotografije ter video in zvočne posnetke. 

Za to morate le prenesti brezplačno aplikacijo iz trgovine Google Play ali Apple App Store in se 
povezati z razpoložljivim internetnim omrežjem (brezžično omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje 3G/4G).

Priporočamo vam, da aplikacijo uporabljate izključno v omrežjih Wi-Fi, saj se boste tako izognili 
stroškom za mobilni prenos podatkov (GPRS).

Aplikacijo UniFon lahko uporabljajo vsi aktivni uporabniki fiksne telefonije Telemach. Z aplikacijo 
UniFon bodo vsi klici na številke v fiksnem omrežju Telemach in številke, ki so del skupine United 
Group (Telemach BiH, SBB, Telemach Crna Gora in Total TV Hrvatska),  popolnoma brezplačni.

Potujete v tujino in se želite izogniti visokim stroškom telefonskih klicev? UniFon je tudi tu na vaši 
strani. UniFon vam omogoča odhodne in dohodne klice iz tujine po cenah, ki bi jih plačali, ko kličete 
od doma.

Za klicanje morate enostavno poiskati razpoložljivo brezžično omrežje Wi-Fi in se povezati.
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Navodila za registracijo aplikacije UniFon

1
Najprej z Google store-a prenesete Aplikacijo in jo namestite na vašo napravo.

2
Pričnete z izbiro jezika oz države
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3
Nadaljujete z vnosom Uporabniškega imena in gesla portala Moj Telemach in vnosom mobilne 
številke naprave na kateri opravljate inštalacijo
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4
Potrdite ali vnesite kodo poslano preko potrditvenega SMS  sporočila
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5
Vstop v aplikacijo:
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Navodila za uporabo aplikacije UniFon

TIPKOVNICA

Ta zaslon lahko uporabite kot obstoječo tipkovnico za klice z mobilnega telefona. Svoje stike lahko 
kličete na enak način kot pri običajni rabi mobilnega telefona.

Na primer:

•	 Ko	kličete	številko	v	fiksnem	telefonskem	omrežju	v	Ljubljano:	01xxxxxxx

•	 Ko	kličete	številko	v	Mariboru:	02xxxxxxx

•	 Ko	kličete	mobilno	številko	v	Sloveniji:	041xxxxxxx

•	 Ko	kličete	v	tujino,	je	izhodna	koda	za	klice	00,	nato	pa	vpišite	kodo	države,	v	katero	kličete,	ter	
številko mobilnega ali fiksnega telefona.
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NEDAVNI

Ta možnost prikazuje nedavne klice. Za lažje iskanje lahko klice filtrirate z možnostmi Dohodni, 
Odhodni in Zgrešeni klici.

STIKI

S pritiskom na ikono Stiki na sredini zgornjega dela zaslona boste odprli imenik s svojimi stiki.

Stiki so razdeljeni v tri poglede:

•	 VSI	-	vsi	dostopni	stiki	iz	imenika	na	vašem	telefonu

•	 UNIFON	–	vsi	vaši	stiki,	ki	imajo	nameščeno	aplikacijo	UniFon,	s	katerimi	lahko	izmenjujete	
brezplačne klice, sporočila ter video in zvočne posnetke

•	 PRILJUBLJENI	-	stiki,	ki	ste	jih	označili	kot	priljubljene		
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SPOROČILA

Sporočila UniFon delujejo podobno kot pri drugih aplikacijah za spletni klepet (aplikacije 
za	pošiljanje	sporočil).	Izmenjava	sporočil	UniFon	je	možna	izključno	med	osebami,	ki	imajo	
nameščeno in aktivirano aplikacijo UniFon.

Kako	lahko	začnete	pošiljati	sporočila?

Kliknite	ikono	Stiki	na	sredini	zgornjega	dela	zaslona,	poiščite	željeni	stik	in	se	prepričajte,	da	ima	
na	desni	strani	poleg	imena	in	priimka	ikono	UNIFON.	Kliknite	na	gumb	Brezplačno	sporočilo	in	
pošljite željeno besedilo sporočila ali fotografije ter video ali zvočni posnetek. 

Drugi način je, da na zaslonu sporočila tapnete tri pike (meni Android) in izberete možnost Novo 
sporočilo.

NASTAVITVE

Pod vnosom Prilagodi se nahajajo nastavitve delovanja aplikacije ter navodila za uporabo.

Z dotikom ikone se bo odprl zaslon z naslednjimi postavkami:

Zamenjaj status	-	upravljajte	način	delovanja	aplikacije.	Izberite	način	Vklopljena,	če	želite,	da	je	
aplikacija	aktivna,	ali	Izklopljena,	če	želite	aplikacijo	izklopiti.

Trenutno stanje aplikacije vas obvesti, ali je aplikacija aktivna ali izklopljena.

Moja domača fiksna številka prikazuje številko fiksnega telefona, s katerim je aplikacija povezana.

Samodejni zagon - tu vklopite, ali želite, da se aplikacija samodejno zažene, ko vklopite mobilni 
telefon (če izberete možnost Vklopi, se bo aplikacija zagnala sama).

Z možnostjo Jezik izberite jezik, v katerem želite uporabljati aplikacijo.

Omrežne nastavitve vam omogočajo, da izberete način, kako bo aplikacija uporabljala povezave z 
internetom (Wi-Fi in 3G).
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Z možnostjo Samodejno se bo vaš telefon povezal z omrežjem, ki je v določenem trenutku na voljo 
(Wi-Fi ali 3G), vendar bo aplikacija vedno preklopila na brezžično omrežje Wi-Fi, če je na voljo,

Če ne želite samodejne izbire omrežja, lahko ročno nastavite uporabo omrežja z vklopom ali 
izklopom posameznih omrežij.

Možnost Prijavite težavo vam omogoča, da prijavite težavo z aplikacijo. Vpišite svoj e-poštni 
naslov, na katerega želite prejeti odgovor. Če uporabite to možnost, bo aplikacija samodejno 
poslala dnevnik delovanja, s čimer službi tehnične podpore omogoča hitrejše odkrivanje težav.

Za uporabo te možnosti morate imeti na telefonu nameščen odjemalec e-pošte in vsaj en aktiven 
e-poštni račun, da lahko aplikacija pošlje sporočilo.

Pogoji in določila uporabe opredeljujejo pogoje za uporabo aplikacije UniFon, ki ste jih sprejeli 
ob namestitvi in začetni aktivaciji aplikacije. Če med namestitvijo niste pozorno prebrali pogojev 
uporabe, jih lahko sedaj. Če se z njimi ne strinjate, izklopite aplikacijo in jo odstranite s svojega 
telefona.

Možnost O aplikaciji vključuje informacije o nameščeni različici aplikacije, ki jo lahko občasno 
posodobite. Če imate v nastavitvah sistema Android vklopljeno samodejno posodabljanje, se bo 
aplikacija UniFon posodobila samodejno kot vsaka druga aplikacija.

Z dotikom možnosti Odjavi se boste zapustili aplikacijo, vendar bo aplikacija ostala aktivna v 
ozadju, da boste lahko še naprej prejemali klice in sporočila.


