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LED ndriçim
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Buton për Ndezje
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Blici
Kamera

Buton për Volumi

Altoparlanti

Butoni Prapë
• Kthehuni në ekranin ose menynë e mëparshme.
Butoni me shumë funksione
• Në Ekranin kryesor, shtypni shpejtë për t’i shikuar të gjitha detyra.
• Meny e shpejtë: duke e shtypur dhe duke e mbajtur Butonin me
shumë funksione mund të sjellë deri një meny të shpejtë për
cilësime dhe menaxhimi me aplikacionet. Për ta aktivizuar këtë,
shkoni në Cilësimet > Ekrani > Pamje e menysë dhe përzgjidhni
Butoni Ekrani kryesor
• Kthehuni në Ekranin kryesor ose prapë në Ekranin fillestar nëse
është i zgjeruar.
• Shtypni gjatë butonin Ekrani kryesor për të hyrë në ‘’Google
Now’’ ose ‘’Kërkim me Zë’’.
Buton për Ndezje
• Shtypni shkurtë: Kyçe ekranin
Ndriço ekranin
• Shtypni gjatë: Kur celulari është i fikur, ndize celularin.
Kur celulari është i ndezur, shtypni Opsionet e
celularit: Fik, Rindiz, Regjim në Fluturim.
Butoni për Volumi
• Shtypni për ta cilësuar Volumin (gjatë thirrjes/luajtjes së këngës)
• Shtypni për ta cilësuar volumin e melodies në regjim normal.
7
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1.2

Ndezja e celularit

1.2.1

Ndërtimi

Heqja dhe vendosja e kapakut të pasmë

Nëse ju keni Vodafone 975, mund të futni një mbulesë grafike (1) nën kapakun para
mbylljes. Ju gjithashtu mund ta përdorni modelin për të bërë një model grafik.
Mbulesë grafike

Futja dhe heqja e kartës SIM

Kapak i baterisë

(2)

Duhet të fusni kartë SIM për të bërë thirrje. Ju lutemi fikni celularin dhe nxirreni
jashtë baterinë para se të fusni ose hiqni kartën SIM.

(1)
(2)

është e papërdorshme për Vodafone 975N.
Këshillohuni me operatorin e rrjetit për ‘u siguruar se karta SIM është 3V ose 1.8V
dhe është përkatëse. Karta SIM të vjetra nuk mund të përdoren kohë të gjatë.

8
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Vendoseni kartën SIM me qarkun të drejtuar poshtë dhe rrëshqiteni atë brenda
folesë së saj. Sigurohuni që ajo është futur siç duhet. Për ta hequr kartën,
shtypni dhe nxirreni jashtë me rrëshqitje.

Ngarkimi i baterisë

Vendosja dhe heqja e baterisë

• Vendoseni dhe shtypni baterinë, pastaj mbylleni kapakun e celularit.
• Largoni kapakun, pastaj nxirreni jashtë baterinë.
Instalimi dhe heqja e kartës microSD

Lidhni ngarkuesin e baterisë përkatësisht me celularin tuaj dhe prizën e rrymës.
• Celulari juaj do të ndizet kur do të fillojë me ngarkimin e baterisë.
• Kini kujdes me ngarkuesin, të mos vendosni me forcë ngarkuesin në prizën.
• Sigurohuni se bateria është futur në mënyrë të rregulltë para se të lidhni
celularin me ngarkuesin.
• Priza kryesor duhet të jetë më afër deri celularin dhe (mos përdorni kabllo
shtesë).
• Kur e përdorni celularin tuaj për herën e parë, ngarkojeni baterinë (rreth 4
oresh).

Për të liruar mbajtësin e kartës microSD, rrëshqiteni në drejtimin e shigjetës
dhe ngrijeni. Më pas futni kartën microSD me qarkun e verdhë me pamje
poshtë. Në fund, ulni poshtë mbajtësin e kartës microSD dhe rrëshqiteni në
drejtimin e kundërt për ta kyçur.

Ne këshillojmë ta ngarkoni baterinë e tërë ( ). Statusi i ngarkimit është
treguar nga ana e thellësisë së ujit në ekranin për kyçje. Thellësia zmadhohet
ashtu si ngarkohet celulari.
Për të zvogëluar konsumimin e energjisë dhe harxhimin e saj, kur
bateria është plotësisht e ngarkuar: shkëputeni ngarkuesin nga priza;
fikni Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacionet që punojnë në sfond kur
nuk janë të nevojshme; zvogëloni ndriçimin e dritës dhe shkurtojeni
orën, etj.

9
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1.2.2

Ndezja e celularit

1.2.4

Mbani shtypur tastin Ndezje derisa celulari të ndizet, nëse duhet shkruani
kodin PIN dhe pastaj konfirmo. Shfaqet ekranin Kryesor.
Nëse nuk e dini kodin PIN ose nëse e keni harruar, kontaktoni me operatorin
e rrjetit tuaj. Mos e lini kodin PIN me celularin tuaj. Vendosni informacionet në
një vend të sigurt, kur nuk është në përdorim.

Regjim në fjetje

Mund t’i shtoni të gjitha artikuj (aplikacionet, shkurtesat dhe widgetet) që
i dëshironi në ekranin kryesor për hyrje të shpejtë. Shtypni butonin ekrani
Kryesor për të drejtuar në Ekranin fillestar.

Konfiguroni celularin tuaj për herën e parë
Kur do ta ndizni celularin tuaj për herën e pare, duhet ta prekni ‘’Leje për
vendndodhje’’ për ta filluar. Pastaj bëni cilësimet e mëposhtme: Gjuhë, Të
dhënat e celularit, Konfiguro një llogari Google dhe Orë dhe datë (1).

1.2.5

Nisje e shpejtë

Aktivizo këtë funksion, dhe ju mund të ndizni celularin tuaj në Cilësimet >
Nisje e shpejtë, shënoni kutinë për të mundësuar atë.
Ju mund të kaloni Konfigurimin e ekranit Google, në konfigurimin
fillestar, për të mundësuar nëpërmjet Settings > Shto llogarinë.
Nëse nuk e keni futur kartën SIM, ju mund të lidheni në rrejtin Wi-Fi nga Ndezja
e ekranit, me që mund të kyçeni në llogarinë Google dhe të përdorni disa
funksione

1.2.3

Fikja e ekranit

Mbani shtypur tastin Ndezje derisa të shfaqet opsionet e celularit. Shtypni Fike
më pas zgjidhni OK.

(1)

Disponueshmëria e aplikacioneve varet nga shteti dhe operatori.

11
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1.3

Ekrani kryesor

Mund t’i shtoni të gjitha artikuj (aplikacionet, shkurtesat dhe widgetet) që
i dëshironi në ekranin kryesor për hyrje të shpejtë. Shtypni butonin ekrani
Kryesor për të drejtuar në Ekranin fillestar.
a

b

Shirit i statusit
• Statusi/Tregues i njoftimeve
• Prekni dhe Tërhiqni poshtë për të hapur
Panelin e njoftimeve.
Shirit i statusit
Prekni a për ta futur Opsionet për Kërkim:
Të gjitha, Web, Aplikacione, Kontakte, etj.
Prekni b për ta futur ekranin me kërkimin
zanor.
Prekni një ikonë për të hapur një
aplikacion, dosje,etj.
Prekni për hyrje në Mesazhet.
Prekni për hyrje në Shfletuesi.

Shiriti i aplikacioneve
Prekni për ta hapur listën e aplikacioneve.
Prekni për hyrje në Adresarin
Prekni për hyrje në Listën e thirrjeve nëse ju keni thirrje të humbura.
Prekni për hyrje në ekranin për të thirrur.

Ekrani fillestar është më i gjerë që ju mundeson hapësire të madhe për shtim
të aplikacioneve, shkurtesave etj. Levizni Ekranin kryesor horizontale, majtas
dhe dhjathas për shikim tërësishëm të Ekranit kryesor.

1.3.1

Përdorimi i ekranit në prekje

Prekni
Për të hyrë në një aplikacion, prekni me gishtin.
Prekni dhe Mbani
Prekni dhe mbani gishtin tuaj në ekranin 2 ose më shumë sekonda. Mund të
prekni dhe mbani një aplikacion, një widget ose një zone bosh dhe ta lëvizni
artikullin ose të shfaqet në ekranin një listë opsionesh.
Zvarrit
Vendosni gishtin tuaj mbi ekranin me prekje për të zvarritur një objekt te një
vendndodhje tjetër.
Lëviz/Rrëshqit
Rrëshqitni ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet, faqet e
uebit… Gjithashtu mund ta lëvizni ekranin në drejtim horizontal.
Çokit
E ngjashme me rrëshqitjen, por çokitja e bën të lëvizë më shpejt.
Bashkimi i gishtave/Ndarja e gishtave
Vendosni gishtat e njërës dorë në sipërfaqen e ekranit dhe ndajini ose
bashkojini për të zmadhuar ose zvogëluar një element në ekran.

Rrotullimi
Ndrysho automatikisht orientimin e ekranit nga vertikalisht në horizontalisht
duke e kthyer celularin anash për të pasur pamje më të mirë të ekranit.
13
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1.3.2

Shiriti i statusit

Ikonat e njoftimit

Nga shiriti i statusit, mund ta shihni statusin e celularit (në anën e djathtë) ashtu
edhe informacionin e njoftimit (në anën e majtë).
Ikonat e statusit(1)

Ndarja me USB dhe hotspoti
i lëvizëshëm janë të dy të
aktivizuar

Mesazh i ri tekstit ose
multimedia

Thirrje në vazhdim (e gjelbër)

Problem me dërgimin e
mesazhit të ri të tekstit ose
multimedias

Thirrje në vazhdim duke
përdorur kufjet Bluetooth (e
kaltër)

Mesazh i ri Googgle Talk TM

Thirrje e humbur

GPRS e lidhur

GPS është i aktivizuar

GPRS në përdorim

Duke marrë të dhëna e
vendndodhjes nga GPS

EDGE i lidhur

Roaming

EDGE në përdorim

Asnjë sinjal

3G është i lidhur

Nuk është futurë kartë SIM

Posta e re zanorel

Thirrje në pritje

3G është në përdorim

Regjim me dridhje

Ngjarje e ardhshme

Devijimi i thirrjes është i
aktivizuar

HSPA (3G+) është i lidhur

Zilja është në heshtje

Të dhënat po sinkronizohen

Duke ngarkuar të dhëna

HSPA (3G+) në përdorim

Mikrofoni është i heshtur

Lidhur me një rrjet Wi-Fi

Bateria është shumë e dobët

Problem me hyrjen ose
sinkronizimin

Duke shkarkuar të dhëna

Bluetooth është i aktivizuar

Bateria e dobët

Kartë microSD është e plotë

Shkarkimi përfundoi

Nuk është futur kartë microSD

Një rrjet i hapur Wi-Fi është i
disponueshëm

Lidhur me VPN

Celulari lidhet me USB kabllo

Shkëputur nga VPN

Radioja është e aktivizuar

Po luhet këngë

Përditësimi i sistemit është i
disponueshëm

Ndarja me USB është e
aktivizuar

Hotspoti Wi-Fi i lëvizshëm
është i aktivizuar

Bateria është pjesërisht e
shkarkuar
Bateria është pjesërisht e
shkarkuar

Lidhur me një pajisje Bluetooth
Regjim në fluturim
Është vendosur alarmin

Bateria po ngarkohet

Fuqia e sinjalit

Kufjet janë të lidhura

NFC është aktivizuar

(1)

Mesazhi i ri Gmail TM

(1)

Vetëm për Vodafone 975N.
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Paneli i njoftimeve

Kërko me tekst

Për të hapur Panelin e njoftimeve, prekni dhe tërhiqni poshtë nga Shiriti i
statusit. Prekni dhe tërhiqni lartë për të mbyllur. Nga paneli i njoftimeve, mund
të hapni artikuj dhe përkujtesë të tjerë të treguar nga ikonat e njoftimeve ose
të shihni informacione e shërbimit me valë.

a Prekni Shiritin e Kërkimit nga Ekrani kryesor ose shtypni ikonën
aplikacione e tjera në ekranin.

Shirit me widget: tërhiqni majtas për t’i parë më
shumë widgete. Prekni një ikonë për ta ndryshuar
funksionin e saj.
Cilësimet

nga

b Shkruani tekst/fjali që ju dëshironi ta kërkoni.
c Prekni tekstin që e keni shkuraur.
Kërko me Zë
a Prekni

nga Shiriti i Kërkimit për ta shfaqur dritaren e ekranit.

b Folni fjalën/fjalinë që ju dëshironi ta kërkoni. Një listë rezultatesh do të
shfaqet për të zgjedhur nga

1.3.4
Prekni për të fshirë të gjitha njoftimet për ngjarjet (njoftimet e tjera aktive
do të mbeten).

1.3.3

Shiriti i kërkimit

Celulari ofron një funksion Shirit i kërkimit në Ekrani fillestar i cili mund të
përdoret për të gjetur informacion në aplikacione, celulari ose në ueb.
b

a
c

Kyçje/Shkyçje e ekranit

Për ta mbrojtur celularin tuaj dhe privatësinë, mund ta kyçni ekranin e celularit
me përdorimin e modeleve të ndryshme, kodet PIN ose fjalëkalimet etj.
Për të krijuar një model për shkyçje të ekranit (seksioni 10.8.1 për cilësimet
e hollësishme).
nga ekrani kryesor, shtypni Cilësimet, dhe pastaj
a Shtypni ikonën
shtypni Sigurshmëria > Konfigurimi i kyçjes së ekranit > Modeli.

a Prekni ose mbani tastierën për 		
të kërkuar me tekst
b Prekni për të kërkuar me zë
c Prekni për të futur një tekst i
sugjeruar për kërkim të shpejtë
d Prekni për të kërkuar në ueb

d
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Vizatoje modelin tuaj

Prekni për në
‘’Kërkim Google’’
Prekni për hyrje
në ‘’Kamerën’’

Prekni për të konfirmuar me
vizatimin e modelin përsëri

Për të krijuar një shkyçje e ekranit PIN/Fjalëkalimi

1.3.5

nga ekrani kryesor, prekni Cilësimet, dhe pastaj
a Shtypni ikonën
shtypni Sigurshmëria > Konfigurimi i kyçjes së ekranit > PIN ose
Fjalëkalimi.

Shto

b Konfiguro PIN ose fjalëkalimin tuaj.
Për ta kyçur ekranin e celularit
Shtypni butonin Ndezje një herë për ta kyçur ekranin.
Për ta shkyçur ekranin e celularit
Vizatoje modelin e shkyçjes që e keni krijuar ose shtypni PIN ose fjalëkalimin për
ta zgjuar ekranin. Nëse nuk e keni konfiguruar ekranin për shkyçje, prekni dhe
në anën e djathtë për ta shkyçur.
lëvizni

Personalizimi i ekranit

Mund të shtoni shkurtesë, widget ose dosje në Ekranin kryesor duke prekur
Prekni dhe mbani një artikull që dëshironi ta shtoni dhe lëshoni.
butonin
Do ta shihni në ekranin kryesor.
Ripoziciono
Prek dhe mbaj prekur artikullin që do të ripozicionohet për të aktivizuar
modalitetin e Zhvendosjes; më pas zvarrite te vendi ku dëshiron dhe lëshoje.
Mbani ikonën në skajin e majtë ose të djathtë të ekranit për të zvarritur
artikullin në një faqe tjetër të Ekranit kryesor.
Hiq
Prek dhe mbaj prekur artikullin që do të hiqet për të aktivizuar modalitetin e
, i cili më pas do të bëhet e kuqe, dhe
Zhvendosjes; tërhiqni artikullin mbi
lëshoje.
Personalizimi i sfondit të ekranit
Prekni dhe mbani një zonë bosh në Ekranin kryesor ose shtypni dhe mbani
në Ekranin kryesor, pastaj përzgjidhni
butonin Shumëfunksionalesh
Cilësimet e sistemit > Ekrani > Sfondi për të personalizuar sfondin.
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1.3.6

Shirit i Aplikacioneve

Prekni nga Ekrani kryesor për të hyrë në listën e aplikacioneve.
Për t'u kthyer në Ekranin kryesor, shtypni butonin Ekrani kryesor.
Shiko E përhershme/Shumë të përdorura/Aplikacionet e instaluara të
fundit
Për ta shikuar E përhershme/Shumë të përdorura/Aplikacionet e instaluara të
fundit, shtypni ikonën e opsionit që gjendet lartë në listën e aplikacioneve
dhe përzgjidhni opsionin tuaj.

2

Si të shkruajmë

2.1

Përdorimi i tastierës në ekran

Kur një program kërkon prej jush të shkruani tekst ose numra, do të shfaqet
automatikisht një tastierë në ekrani.
Cilësimet e tastierës në ekran
nga Ekrani kryesor, më
Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione
pas zgjidhni Cilësimet e sistemit > Gjuha dhe futje > Futje me zë Google
( ose tastierë Android) për të parë cilësime të ndryshme të tastierës. Për
të aktivizuar këtë, shkoni në Cilësimet > Ekrani > Pamje e menysë > dhe
. Lëvizni për të zgjedhur stilin e tastierës që dëshironi të
përzgjidhni
ndryshoni.
Ndryshim i orientimit të tastierës në ekran
Kthejeni celularin anash ose drejt për të ndryshuar orientimin e tastierës
në ekranin. Këtë mund ta ndryshoni gjithashtu edhe te cilësimet e tastierës
(shtypni tastin Shirit i Aplikacioneve në Ekranin kryesor, pastaj Cilësimet >
Ekrani).

1.3.7

Rregullimi i volumit

Përdorimi i tastit Volumi
Shtypni tatsin Volumi lartë/poshtë për ta rregulluar volumin. Kur jeni në
nivelin më e ulët të volumit (Regjim në heshtje (1), shtypni tastin Volumi lartë,
dhe do të shfaqet Regjim në dridhje. Shtypni tatsin Volumi poshtë një herë në
Regjimin dridhje dhe regjimin do të ndryshohet në regjim në heshtje.
Përdorimi i menysë Cilësimet
nga Ekrani kryesor, dhe pastaj shtypni Cilësimet > Melodia ose
Shtypni
lëvizni poshtë panelin e njoftimeve dhe prekni
dhe mund ta konfigroni
melodinë e celularit, media ose tingulli si preferenca juaj.
(1)

Ju mund të vendosni melodies, mediat dhe melodia e celularit sipas preferencës
duke e përdorur tastin Volumi lart/poshtë, ose duke shkuar te menyja Cilësimet.
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2.1.1

Tastiera Android

3

Thirrje, Lista e thirrjeve dhe
Kontaktet

3.1

Thirrje

3.1.1

Bërje e një thirrjeje

Prekni për të shkruar tekst ose numra.

2.2

Shtypje e gjatë për të hyrë në shkronjat.

Përdoruesi mund të bëjë një thirrje duke përdorur Celularin. Hyni në këtë
meny duke përdorur mënyrën e vijueshme:

Prekni për hyrje deri Futje me Zë.
Prekni për të ndryshuar tastierën me simbolë dhe
tastierën me numra.
Prekni për kyçje të shkronjave të mëdha.

• Prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe përzgjidhni Celular.

• Prekni

nga Ekrani kryesor
Lista e thirrjeve

Kontakte

Redaktimi i tekstit

Ju mund të redaktoni tekstin që e keni shkruar.
• Prekni dhe mbani prekur tekstin që e keni shkruar.
Për fjalët e mëdha të grupit, duhet të prekni dhe mbani fillimin e fjalës dhe
zhvendosni pikat fundore për të vendosur ku doni.
• Shfaqet një listë opsionesh.
• Zgjidhni veprimin që ju nevojitet (Ngjit, Zëvendëso, Pres, etj.)

Prekni dhe mbani
për të hyrë në
Postën zanore

Opsione

Kërko kontakte

Vendosni numrin që dëshironi duke përdorur tastierën, ose zgjidhni një kontakt
nga Kontaktet, Lista e thirrjeve duke prekur skedat në prekje, më pas prekni
për të kryer thirrjen. Numri që vendoset mund të ruhet te Kontaktet duke
shtypur butonin dhe duke prekur Shto te Kontaktet.
Nëse keni bërë një gabim, mund të fshini shifrat e pasakta duke prekur
Për të mbyllur një thirrje, prekni

23

IP4600_VF975_VF975N_UM_AL_09_06_13.indd 23-24

.

.

24

6/14/2013 3:08:32 AM

Thirrje ndërkombëtare

3.1.3

për të futur ‘’+‘’,
Për të bërë një thirrje ndërkombëtare, prekni dhe mbani
dhe pastaj shkruani prefiksin ndërkombëtar e shtetit me numrin e tërësishëm
.
dhe në fund prekni

Posta zanore është siguruar nga rrjeti juaj dhe mund t’i shikoni thirrjet e
humbur. Posta zanore është si një sekretaresha në çdo kohë.
Për ta hyrë në postën zanore, prekni dhe mbani
në Ekranin e celularit.

Thirrje e urgjencës
Nëse celulari juaj është në rrjet, bëni një thirrje për raste urgjente dhe prekni
për të bërë një thirrje e urgjencës. Ky funksion punon edhe pa karta SIM dhe
pa të shkruani kodin PIN.

3.1.2

Përgjigja ose refuzimi i thirrjes

Thirrjet në postën zanore

Për ta konfiguruar numrin tuaj, shtypni Cilësimet > Cilësimet e thirrjes >
Thirrje me zë > Posta zanore.
Nëse e merrni postën zanore, do të shfaqet një ikonë
për postën zanore
në Shiritin e statusit. Hapni Panelin e njoftimeve, prekni Posta e re zanore.

3.1.4

Gjatë thirrjes

Kur një thirrje është në proces, shtypni tastin Meny për t’i hapur opsionet e
thirrjes. Prekni Bluetooth për ndryshim midis kufjeve dhe celularit. Për ta
rregulluar volumin gjatë thirrjes, shtypni tastin Volumi lartë/poshtë.

Prekni për të shfaqur Tastierë.

Kur merrni një thirrje hyrëse, tërhiqni ikonën e telefonit të gjelbër për të
përgjigjur. Mbylle thirrjen me shtypjen e ikonën
.
Kur merrni një thirrje hyrëse, por nuk dëshironi të përgjigjeni, mund ta refuzoni
duke zvarritur ikonën e telefonit lartë për të zgjedhur një mesazh. Thirrësi
do të dërgohet direkt te kutia e postës zanore për të lënë një mesazh.

Prekni për ta vënë thirrjen në pritje. Prekni përsëri ikonën ta ktheni thirrjen
Prekni për ta fikur zërin e thirrjes. Prekni përsëri për ta çaktivizuar këtë.
Prekni për të aktivizuar altoparlantin gjatë thirrjes. Prekni këtë ikonë
përsëri për të çaktivizuar altoparlantin.
Prekni për të shtuar një thirrje
Prekni për hyrje në tastierën ne numra.
Prekni për ta mbaruar thirrjen.
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Për t’u shmanguar më shumë operacione në ekranin me prekje gjatë
thirrjes, ekrani do të kyçet automatikisht kur përdoruesi do të mbajë
celularin pranë veshit, dhe do të shkyçet kur celulari do të largohet nga
veshi.

3.1.5

Menaxhimi me më shumë thirrje

Me këtë celular ju mund të përdorni më shumë thirrje në të njëjtën kohë.

Shtypni

Cilësimet e thirrjes
në ekranin Listë e thirrjeve, hyni në Cilësimet.

Përdorni Cilësimet e thirrjes për të bërë cilësimet e thirrjes normale dhe
karakteristika të tjera që janë ofruar nga operatori. Gjithashtu, mund të
përdorni Cilësimet e thirrjes për të konfiguruar celualrin ashtu që mund të
dërgojë thirrje dalëse vetëm për numrat fikse.
Thirrje zanore

Shkëmbimi i thirrjeve

Shërbimi i postës zanore

Kur merrni dy thirrje, shtypni ikonën për të hapur listën e opsioneve, dhe
. Mund të kaloni mes thirrjeve. Thirrje e parë është vënë në
prekni ikonën
për të mbaruar
pritje, dhe ju mund të përgjigjni në thirrjen e dytë. Prekni
me thirrjen e parë.
Thirrje konferencike

3.1.6

Mund të konfiguroni një thirrje konferencike
a Bëni një thirrje për pjesëmarësin e parë të thirrjes konferencike.
.

c Futni numrin e personit që dëshironi ta shtoni në conference, prekni ikonën
. Mund të shtoni edhe pjesëmarrësit nga Kontaktet, Lista e thirrjeve, Të
preferuara.
d Shtypni tastin Meny përsëri, pastaj shtypni një ikonë
Bashko për të filluar me thirrjen konferencike.

Cilësimet e postës zanore
Nëse e përdorni shërbimin e postës zanore të operatorit, me këtë do të hapet
një dritare dhe ju mund të futni numër që do të përdoret për dëgjim dhe për
menaxhim me postën tuaj. Mund të futni presje (,), të futni pauzë në numrin –
p.sh të shtoni fjalëkalim pas numrit.

(1)

b Shtypni tastin Meny për t’u shfaqur listën e opsioneve, prekni ikonën

Hapni dritaren ku mund të përzgjidhni shërbimin e operatorit për postën
zanore ose një shërbim tjetër.

dhe përzgjidhni

e Gjatë thirrjes konferencike, prekni Menaxho për të fshirë një prej
për
pjesëmarrësve ose të bisedoni me një prej pjesëmarrësve. Shtypni
të fshirë, prekni
për të biseduar ose shtypni për të shtuar një pjesëmarrës.

Cilësimet e tjera
Numrat për Telefonim Fiks
Numrat për Telefonim Fiks (FDN) është shërbim i SIM, ku thirrjet dalëse janë
të kufizuar. Numrat janë shtuar në listën FDN. Zbatimi i shpeshtë është që
me FDN prinderit mund t’I kufizojnë thirrjet që mund të përdoren nga fëmijët
e tyre.
Për shkak të arsyeve të sigurshme, duhet të aktivizoni FDN me futjen e SIM
PIN2 që është dhënë nga ofruesi i shërbimit ose nga SIM bërësit.

f Prekni
dhe shtypni tastin Ndezje për të mbaruar thirrjen konferencike
dhe ta mbaroni me të gjitha thirrjet.
(1)

Varet nga operatori i rrjetit.
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Përgjigje e shpejtë
• Prekni Cilësimet > Cilësimet e thirrjes > Cilësimet e tjera Thirrje e
shpejtë.
• Ndrysho tekstin në modelin.
Nëse nuk dëshironi të merrni thirrje hyrëse, mund ta lëvizni ikonën
përzgjidhni tekst për të dërguar.

dhe të

Prekni ose prekni dhe mbani një kontakt ose numër për të shikuar informacione
ose karakteristika të tjera.
Ju mund t’I shikoni informacionet e thirrjes në detaje, të bëni thirrje ose
të dërgoni mesazh në kontaktin ose numrin, ose të shtoni një numër në
Kontaktet ( e disponueshme vetëm për numrat e celularit), etj.
Për ta fshirë kujtesën e thirrjeve, shtypni

dhe pastaj prekni

.

Regjimi TTY

3.3

Regjimi TTY mund të përdoret nga njerëz të cilët janë të shurdhër, kanë dëgjim
të keq, ose dëmtime të foluri.

Kontaktet ju mundësojnë të keni hyrje e shpejtë deri kontaktet.

Pas lidhjes së celularit dhe makinë TTY lidhet me një shërbim rele, i cili
konverton fjalim në hyrje të tekstit për personin duke përdorur TTY dhe e
konverton tekstin që dal nga makinë TTY me një zë për personin në anën
tjetër të bisedës.

3.2

Kontaktet

Ju mund të shihni dhe krijoni kontakte në celularin tuaj duke i sinkronizuar
këto me kontaktet tuaja Gmail ose aplikacione të tjera në internet ose në
celularin tuaj.

3.3.1

Historiku i kontakteve

Për të hyrë në Kontaktet, prekni Shiritin e aplikacioneve në ekranin kryesor,
dhe pastaj shtypni Kontakte.

Historiku i thirrjeve

Ju mund të shihni historikun e thirrjeve duke prekur
nga Ekrani kryesor
dhe duke prekur
për të parë kategoritë e ndryshme të Thirrje të humbura,
Thirrje dalëse, dhe Thirrje hyrëse.

Prekni për t’i shikuar informacionet e kontaktit
në detaje.

Thirrje të humbura

Prekni ikonën të hapet Shiritin e shpejtë të
kontakteve.

Thirrje dalëse
Thirrje hyrëse

Prekni për hyrje në opsionet..

Gjithashtu mund të shtypni
me opsione.
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Opsionet e vijueshme janë të aktivizuar:

Shto në/zhvendos nga Të preferuar

• Fshirje e kontaktit

Ju gjithashtu mund të prekni kontaktin për të shikuar detajet dhe pastaj
për të shtuar kontaktin në të preferuar (ylli do të bëhet në ngjyrë).
shtypni

Kontakte të përzgjedhur dhe të fshirë.

• Kontakte për shfaqje Përzgjidhni kontakte për shfaqje, p.sh. vetëm
kontaktet në celularin, aplikacione të tjera nëse ka.
• Importim/Eksportim Importimi ose eksportimi i kontakteve midis kartës
SIM, Celularit, Kujtesës së brendshme, kartës SD.
• Llogaritë

Menaxhim me cilësimet e sinkronizimit për
llogaritë të ndryshëm.

• Cilësimet

Cilëso Opsionet e ekranit, përzgjihdni ‘’Klasifiko
listën sipas’’ ose ‘’Shiko emrat e kontakteve si’’

• Shpërndarje e
kontakteve të
dukshme

Përzgjidhni kontakte dhe shpërndaj në
aplikacionet e tjera.

3.3.2

Shtimi i një kontakti

Prekni Shiritin e aplikacioneve në Ekranin kryesor, zgjidhni Kontaktet. Duhet
të zgjidhni Grupe dhe Të preferuar për të menaxhuar kontaktet. Shtypni
për të shtuar një kontakt.
Prekni për të zgjdhur një imazh për kontaktin.
Prekni për të hapur opsionet e tjera të kategorisë.
Prekni për të zgjedhur një artikulli që e dëshironi.

Për heqje nga kontakti nga të preferuara, përzgjidhni Fshij në menynë e
kontaktin.

3.3.3

Ndryshimi i kontakteve

Për të ndryshuar informacionin e kontaktit, prekni dhe mbani kontaktin
që duhet të ndryshohet informacionin, dhe pastaj prekni
dhe shtypni
‘’Ndrysho’’. Kur do të mbaroni, prekni U krye.
Fshirje e kontaktit
dhe prekni Fshij nga ekrani me detajet
Për të fshirë kontaktin, shtypni
e kontaktit ose shtypni
dhe prekni Fshij kontakt në ekranin me Listën
për të
e kontakteve, përzgjidhni kontaktet që dëshironi t’i fshini. Prekni
konfirmuar.
Kontakti që është fshirë do të hiqet nga aplikacionet e tjera në celularin
ose nga uebi herën e ardhshme kur do të sinkronizohet celulari.

3.3.4

Komunikimi me kontaktet

Nga lista e kontakteve, ju mund të komunikonu me kontaktet me bërje të
thirrjes ose me dërgimin e mesazhit.
Për të bërë një thirrje për kontaktin, prekni

.

Për të dërguar një mesazh për kontaktin, prekni ikonën
mesazh.

të krijoni një

Kur do të mbaroni, prekni U krye për ruajtje.
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3.3.5

Importimi, eksportimi dhe shpërndarje e kontakteve

Nga ekrani me Kontakte, shtypni ikonën për të hapur menynë me listën e
kontakteve, prekni Importo/Eksporto, pastaj shtypni kartë SIM, Celulari,
Kujtesa e celularit, kartë SD.
• Për të importuar/eksportuar një kontakt të vetëm nga/te karta SIM, prekni
kontaktin që dëshironi të importoni/eksportoni, më pas shtypni
për të
konfirmuar.
• Për të importuar/eksportuar të gjitha kontaktet nga/te karta SIM, shtypni
dhe prekni për të konfirmuar.
Ju mund të ndani një kontakt të vetëm ose disa kontakte me të tjerët duke u
dërguar atyre kartat vCard të kontakteve përmes Bluetooth, MMS, Email, etj.
Prekni një kontakt që dëshironi të ndani, shtypni tastin Meny dhe prekni Ndaj
nga ekrani i detajeve të kontaktit, më pas zgjidhin mënyrën se si dëshironi ta
ndani.
Ju mund të ndani një kontakt të vetëm ose disa kontakte me të tjerët duke u
dërguar atyre kartat vCard të kontakteve përmes Bluetooth, MMS, Email, etj.
Meny dhe prekni
Prekni një kontakt që dëshironi të ndani, shtypni tastin
Ndaj nga ekrani i detajeve të kontaktit, më pas zgjidhin mënyrën se si dëshironi
ta ndani.

3.3.6

Shfaqje e kontakteve

Mund të konfiguroni kontakte që ju dëshironi të shfaqen në Listën e kontakteve.
Shtypni
nga lista e kontakteve, prekni Kontakte për shfaqje, pastaj
aktivizoni ose çaktivizoni Të gjitha kontakte/SIM/Celulari/Personalizo
me prekje.

3.3.7

Llogaritë

Kontaktet, të dhënat ose informacionet e tjera mund të sinkronizohen nga
llogaritë e të shumta, në varësi të aplikacioneve të instaluara në telefonin tuaj.
Për të shtuar një llogari, shtypni nga Lista e kontakteve, prekni Sinkronizo,
pastaj prekni Auto-sinkronizim i të dhënave; ose hyni me prekjen e ikonës
Nga Ekrani kryesor, prekni Cilësimet, dhe pastaj përzgjidhni Shto llogari.
Duhet të përzgjedhni llojin e llogarive për të shtuar, si Google, Facebook, etj
Ashtu si me konfigurimin e llogarive të tjera, ju keni nevojë për të hyrë në
informacionin e hollësishëm, si emrin e përdoruesit, fjalekalimin, etj
Mund të hiqni një llogari për të fshirë dhe të gjitha informacione të lidhur nga
telefoni.
, hyni në Llogaritë. Hapni
Tërhiqeni poshtë panelin e njoftimit, prekni
ekranin me Cilësimet e llogarisë, prekni llogarinë që dëshironi të fshini,
pastaj prekni Hiq llogarinë dhe konfirmo.
Ikonat e përdorshme:
Tregon se llogaria është konfiguruar për të sinkronizuar
automatikisht me celularin.
Tregon se llogaria nuk është konfiguruar për të sinkronizuar
automatikisht me celularin
Sinkronizimi me dorë
Ju mund ta sinkronizoni kontaktin me dorë në ekranin Sinkronizo, dhe
duhet ta prekni llogarinë në listën e ekranit, shtypni tastin Meny dhe prekni
Sinkronizo tani.
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4

 esazhe Google, Gmail/Email,
M
Google Talk

4.1

Mesazhe Google

Ju mund të krijoni, ndryshoni dhe merrni mesazhe SMS dhe MMS me celularin
tuaj.
Për të filluar, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe zgjidhni
Mesazhet.
Të gjitha mesazhet që i merrni ose dërgoni mund të ruhen vetëm
në memorien e celularit tuaj. Për të parë mesazhet të ruajtura në
kartën SIM, shtypni ikonën në ekranin e Mesazheve, më pas prekni
Cilësimet > Menaxho mesazhet e kartës SIM.

4.1.1

Shkrimi i një mesazhi

Në ekranin e listës së mesazheve, prekni
multimedia.

për të shkruar mesazhe teksti/

Dërgimi i një mesazhi teksti
për
Vendosni numrin e telefonit të marrësit në shiritin Për ose prekni
të shtuar marrësit, më pas prekni shiritin Shkruaj mesazhin për të shkruar
për të dërguar mesazhin e
tekstin e mesazhit. Kur është mbaruar, prekni
tekstit.
Një SMS me më shumë se 160 karakterë do të paguhet si disa SMS. Kur numri
maksimal i karakterëve të mesazhit është afër 160 një numërues do të shfaqet
në mbi tekstin Dërgo për të shikuar sa karakterë keni për të shkruar mesazhin.
Edhe shkronjat specifike (me theks) rrisin përmasën e SMS-së, kjo
mund të bëjë që marrësit t'i dërgon disa SMS.
Dërgimi i një mesazhi multimedia
MMS ju mundëson të dërgoni klipe video, imazhe, foto, animacione, slajde dhe
audio drejt telefonave të përputhshëm dhe adresave të emailit.
Një SMS do të konvertohet në MMS automatikisht kur skedarët media (imazh,
video, audio, slajde, etj.) janë të baskëngjitur ose kur shtohet Subjekti ose
adresa emaili.
Për të dërguar një mesazh multimedial, vendosni numrin e marrësit në
fushën Për, prekni Shtypni për të shkruar, për shkruarjen e tekstit. Shtypni
për ta hapur menynë me opsione, prekni Shto lëndë, dhe pastaj shtypni
Bashkëngjit për bashkëngjitje të imazhit, videos ose një slajd. Kur do të
për dërgimin e mesazhit multimedial.
mbaroni prekni

Prekni për të parë të gjithë bashkëbisedimin e mesazhit

Prekni për të krijuar mesazh të ri
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Menaxhimi i mesazheve

Opsione për bashkëngjitje:
• Imazhet

Hyni në Galeria ose në Menaxherin e Skedarëve për
të zgjedhur një imazh.

• Bëni foto

Hyni në Kamera për të bërë një imazh të ri për
bashkëngjitje.

• Videot

Hyni në Galeria ose në Menaxherin e Skedarëve për
të zgjedhur një video.

• Bëni video

Hyni në Kamerën video për të regjistruar një video.

• Audio

Hyni për të zgjedhur një audio për bashkëngjitje.

• Regjistro audio

Futni një mesazh zanor për të regjistruar një mesazh
zanor për bashkëngjitje.

• Panorama

Futni Ndrysho panoramën e ekranit, prekni Shto
panorama për të krijuar një panorama të re, dhe
pastaj prekni panoramën ekzistuese për zëvendësim
(shiko imazhet e vijueshme). Shtypni tastin Meny
për të marrë më shumë veprime, siç cilësimi i
kohëzgjatjes së panoramas, shtimi i muzikës, etj.

• Kontakti

Hyni në Kontaktet për bashkëngjitje të vKartës së
kontaktit.

• Kalendari

Hyni në Kalendari për bashkëngjitje të mbledhjes.

Prekni për të shkuar në panoramën e
vijueshme ose e prapshme.
Prekni për ta shikuar panoramën.

Prekni për ta ndryshuar tekstin e panoramas.

4.1.2

Shtimi i panoramas

Kur merrni një mesazh, një ikonë
do të shfaqet në Shiritin e statusit si një
njoftim. Lëvizni poshtë për ta hapur Panelin e njoftimeve, prekni mesazhin e
ri për ta hapur dhe për ta lexuar. Mund të hyni në Mesazhe dhe prekni për ta
hapur mesazhin.
Mesazhet shfaqen në rend si bisedë..
Për të kthyer mesazh, prekni mesazhin aktual për të shkruar mesazh, shtypni
.
tekstin dhe prekni
Për kthim në listën e mesazheve nga rendi i mesazheve, shtypni
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4.1.3

Rregullim i parametrave të mesazhit

Cilësimet e mesazheve multimediale (MMS)

Ju mund t’i rregulloni parametrat e mesazhit. Nga ekrani i Mesazheve, shtypni
dhe prekni Cilësimet.

• Raport dërgimi

Përzgjidhni për kërkesë të raportit dërgimi për çdo
mesazh që ju e dërgoni.

Cilësimet e kujtesës

• Raport leximi

• Fshirje e mesazheve Përzgjidhni mesazhet e vjetra për fshirje kur numri
të vjetra
maksimal i mesazehve është arritur në kujtesën.

Përzgjidhni për kërkesë të raportit për lexim a
marrësit e ka lexuar mesazhin multimedial nga ju.

• Dërgo raport leximi

Përzgjidhni për të dërguar një raport leximi nëse
kërkohet nga dërguesi MMS..

• Kufizimi i tekstit të Prekni për të konfiguruar numrin e tekstit të
mesazheve
mesazheve për ruajtje.
• Kufizimi i mesazheve Prekni për të konfiguruar numrin e mesazheve
multimedale
multimediale për ruajtje.

• Auto-kthim

Përzgjidhni për shkarkim të mesazhit të plotë
MMS (duke përfshirë tesktin dhe bashkëngjitjen)
automatikisht në celularin tuaj. Përndryshe shkarko
vetëm tekstin e MMS.

Cilësimet e tekst mesazheve (SMS)

• Roaming auto –
kthim

Përzgjidhni për shkarkim të mesazhit të plotë
MMS (duke përfshirë tesktin dhe bashkëngjitjen)
automatikisht kur keni roaming. Përndryshe shkarko
vetëm tekstin e MMS për të shmanguar shpenzime.

• Regjimi i krijimit

Prekni për të krijuar regjimin MMS kur shkruani
mesazh.

• Raport dërgimi

Përzgjidhni për kërkesë të raportit dërgimi për çdo
mesazh që ju e dërgoni.

• Menaxhim me
mesazheve SIM

Prekni për të menaxhuar mesazheve që janë ruajtur
në kartën SIM.

• Ndryshim i tekstit të Prekni për të ndryshuar tekstin e shpejtë.
shpejtë
• Qendër shërbimi SMS Prekni për ta shikuar numrin e qendrës shërbimi
• Vend për ruajtje të
SMS

Prekni për të përzgjedhur vendin e ruajtjes së
mesazheve.

• Madhësia maksimale Prekni për të konfiguruar madhësinë e mesazhit.
e mesazhit
Cilësimet e mesazheve të shërbimit
• Mesazhet e shërbimit Aktivizo ose çaktivizo mesazhet e shërbimit dhe
përzgjidhni gjuhën dhe kanalin për ato.
Cilësimet e njoftimit
• Njoftimet

Përzgjidhni për shfaqje të njoftimit të mesazheve në
Shiritin e statusit.

• Përzgjidhni melodia Prekni për të zgjedhur melodia si një melodie të re
të mesazhit.
• Dridhje
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4.2

Gmail/Email

Kur herën e parë do të konfiguroni celularin, mund ta përdorni Gmail që
ekziston ose të krijoni llogari të re.

4.2.1

Gmail		

Gmail është konfiguruar kur për herën e parë do të konfiguroni celularin, siç
janë Google ueb të bazuar në shërbimin e epostës. Gmail në celularin tuaj
mund të sinkronizohet me llogarinë Gmail në ueb. Përndryshe nga llogaritë
të tjera çdo mesazh dhe përgjigjet në Gmail janë të grupuar në kutinë si një
bisedë: të gjitha mesazhe janë të organizuara si etiketa por nuk janë në dosje.
Për hyrje në Gmail
Nga Ekrani kryesor, prekni
prekni Gmail.

për të hyrë në listën e aplikacioneve, dhe pastaj

Për të shtuar nënshkrim në email-et, shtypni nga ekrani me kutinë hyrëse,
dhe shtypni Cilësimet, përzgjidhni llogaria dhe pastaj përzgjidhni Nënshkrim.
Për marrje dhe leximi të email-eve
Kur do të merrni një email, do të jeni të njoftuar me dridhje ose me melodia
do të shfaqet në Shiritin e statusit.
dhe një ikonë
Prekni dhe lëvizni Shiritin e statusit për të shfaqur Panelin e njoftimeve, prekni
email i ri për ta shikuar mesazhin. Gjithashtu mund të keni hyrje deri Gmail në
Kutinë hyrëse dhe mund ta shikoni me prekje.
Nëse duhet të shkoni prapë në Kutinë hyrëse duke e lexuar mesazhin, shtypni
tastin Prapë ose shtypni
në këndin e majtë.
Statusi i Google Talk
është shfaqur pranë emrit të dërguesit. Prekni këtë
imazh për të hapur Kontakt i shpejtë.
Mund të kërkoni email sipas dërguesit, lëndës, etiketës, etj.

Gmail shfaq mesazhe dhe biseda nga një llogarie Gmail në të njëjtën kohë,
nëse ju keni më shumë se një llogarie mund të kaloni në llogarinë tjetër
me shtypjen nga Kutia hyrëse, duke shtypur Cilësimet, dhe pastaj prekni
llogarinë që e dëshironi.

• nga ekrani me kutia hyrëse, prekni
.
• vendosni fjalën që dëshironi ta kërkoni në kutinë për kërkim dhe prekni
ikonën për kërkim.

Për të ktijuar dhe të dërguar emaile

Për kthim dhe për përcjellje e emaile

a Shtypni

nga ekrani Kutia hyrëse.

b Futni adresën e marrësve në fushën Për, dhe nëse është e nevojshme,
shtypni tastin Meny dhe prekni Shto Cc\Bcc për të përfshirë një kopje e
mesazhit.

Kur do të shikoni një email do të shikoni edhe tri ikona që ofrojnë opsione
plotësuese poshtë nga biseda.
• Përgjigj/
Përgjigj të gjithëve

Prekni për të futur mënyrën e tekstit, futni mesazhin
për ta
që dëshironi të përgjigjni, pastaj prekni
dërguar mesazhin e marrësit ose të marrësve

• Përcjellje

Prekni për ta përcjellur mesazhin deri person tjetër.
Duhet ta vendosni adresën e marrësit të ri dhe pastaj
prekni
Dërgo.

c Futni lëndën dhe përmbajtjen e mesazhit.
d Shtypni tastin Meny, prekni Shto skedar për të dërguar një bashkëngjitje.
e Në fund, prekni

.

f Nëse ju nuk dëshironi ta dërgoni mesazhin, mund të shtypni
në skica për ta ruajtur kopjen. Për të shikuar në skica, shtypni
hyrëse dhe përzgjidhni Skica.

dhe Ruaj
në Kutinë

Nëse nuk dëshironi ta dërgoni ose ta ruani email-in, mund të shtypni Refuzo.
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Menaxhim me Gmail me Etiketa

Cilësimet e Gmail

Më të lehtë të menaxhoni me bisedat dhe mesazhet, mund të përdorni Etiketa.

Për menaxhim të cilësimeve Gmail, shtypni tastin Meny në Kutinë hyrëse dhe
prekni Cilësimet.

Për etiketim të biseds kur lexoni mesazhin, shtypni
për të shpërndarë bisedën.

dhe përzgjidhni etiketë

• Nënshkrim

Nënshkrim

Për ta shikuar bisedat sipas etiketës kur e shikoni kutinë hyrëse ose një bisedë
. Prekni etiketën për ta shikuar listën e bisedave me etiketë.
tjetër shtypni

• Konfirmim i
veprimeve

Përzgjidhni për aktivizim të kërkimit kur fshini
mesazhe ose biseda, për konformim të dyfishtë.

Prekni dhe mbani një email për të shfaqur opsionet e vijueshme:

• Fshij historikun e
kërkimit

Prekni për fshirje të historikut të kërkimit.

• Arkivë

Për ta arkivuar mesazhin email. Për shfaqje të
mesazheve të arkivuara, shtypni tastin Meny në
kutinë hyrëse nga ekrani dhe prekni Shiko etiketat,
pastaj Të gjitha email..

• Menaxhim me etiketa Prekni për hapje të ekranin me Etiketa, dhe mund të
menaxhoni me sinkronizimin e bisedës.
• Njoftime

Për çaktivizimin e bisedës. Kur është çaktivuar zërin
emailet nuk do të shfaqen në Kutia hyrëse, por do
të arkivohen.

Përzgjidhni për aktivizim të njoftimeve kur merrni
një mesazh..

• Melodia

Prekni për të përzgjedhur një melodia si melodia
njoftuese kur merrni email.

• Shëno të lexuara/
Shëno të palexuara

Për shënim të gjithëmesazheve si të lexuara ose pa
lexhuara.

• Dridhje

Prekni për aktivizim të dridhjeve si njoftim kur merrni
një email.

• Fshij

Për shënim të gjithëmesazheve si të lexuara ose pa
lexhuara.

• Shto yll/Hiq yll

Për shtim ose për heqje të yllin e bisedave.

• Për raport

Për raport të email-it në spam.

• Çaktivizim i zërit

• Ndryshim i etiketave Për shtim ose ndryshim të etiketave të mesazheve
ose të bisedave.
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4.2.2

4.3

E-postë 

Google Talk

Përveç llogarisë Gmail, mund të vendosni llogari të jashtme email POP3 ose
IMAP në telefon.

Shërbimi Google për mesazhe, Google Talk, ju mundëson të komunikoni me
miqtë që janë të lidhur në shërbimin.

Për të hyrë në emailin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe
zgjidhni E-postë.

Për hyrje deri opsionin dhe të kyçuni, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani
kryesor, pastaj prekni Bisedo. Të gjitha miq që janë të shtuar në Google Talk
nga uebi ose celulari do të shfaqet në listën e miqve.

Një ekspert i instalimit të emailit do t'ju udhëzojë gjatë hapave për të
konfiguruar llogarinë e emailit.
a Vendosni adresën e emailit dhe fjalëkalimin e llogarisë që dëshironi të
konfiguroni.
b Prekni Tjetër. Nëse llogaria që keni vendosur nuk është dhënë nga një
ofrues shërbimi që tregohet në telefon, do t'ju kërkohet të shkoni te ekrani
i cilësimeve të llogarisë së emailit për të vendosur manualisht cilësimet. Ose
prekni Konfigurimi me dorë për ta vendosur cilësimet hyrëse dhe dalëse
për llogarinë e e-postës për të konfiguruar.
c Vendosni emrin e llogarisë dhe emrin që do të shfaqet në emailet dalëse.
d Prekni U krye.
e Për të shtuar një llogari tjetër emaili, mund të prekni
dhe shtypni
‘’Cilësimet’’, prekni Shto llogari.
Për të krijuar dhe dërguar emaile
a Prekni ikonën
në Kutia hyrëse.			
b Vendosni adresën e marrësit ose marrësve në fushën Për, dhe nëse është e
nevojshme, shtypni tastin Menu dhe prekni Shto Cc/Bcc për të përfshirë një
kopje ose për të dërguar një kopje të mesazhit pa treguar adresat e marrësve
c Vendosni subjektin dhe përmbajtjen e mesazhit.
d Shtypni ikonën Menu, prekni Shto bashkëngjitje për të dërguar një
bashkëngjitje te marrësi.
e Në fund, Prekni

Prekni

për personalizim të statusit.
E disponueshme
E zënë
Larg
E shkyçur
E padukshme

Prekni ikonën në statusin dhe futni mesazhin e statusit në fushën për tekst.
Për shkyçje nga Google Talk, shtypni tastin Meny nga lista e Miqve, prekni
Shkyçuni.

.

f Nëse nuk dëshironi ta dërgoni emailin menjëherë, mund të prekni dhe Ruaj
si sikca ose shtypni tastin Prapa për të ruajtur një kopje.
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4.3.1

Bisedoni me miqtë

4.3.4

Për të biseduar, prekni emrin e mikut në Listën e miqve, dhe pastaj shkruani
mesazhin dhe në fund prekni Dërgo.
Mund të ftoni miq për bisedë në grup me shtypjen e tastit Meny, prekni Shto
bisedë dhe pastaj përzgjidhni mikun që dëshironi ta shtoni.
Kur bisedoni më shumë se një mik, mund t’i ndryshoni ekranet me shtypjen e
ekranit në anën Majtë ose Djathë.
Për të kthyer në Listën e miqve, shtypni tastin Prapë.

4.3.2

Për të shtuar mik

Nga Lista e miqve, shtypni tastin Meny për ta hapur listën e opsioneve dhe
prekni Shto mik për të shtuar një mik tjetër. Futni Google Talk ID ose adresa
Gmail e mikut që dëshironi ta shtoni, pastaj prekni U krye.
Një njoftim me këtë ftesë do të pranohet nga miku. Duke prekur ftesën, miku
mund të zgjidhni Merr, Blloko ose Refuzo në përgjigje.
Ju gjithashtu mund të kontrolloni të gjitha ftesat që ju keni dërguar ose
pranuar duke shkuar tek Lista e miqve dhe kontrolloni Ftesat për bisedë

4.3.3

Për mbyllje të bisedës

Për menxhim me miqtë

Pranë shtimit të mikut në listën e miqve janë të dipsonueshme edhe opsionet
e vijueshme:
• Për ta shikuar të
Në listën e miqve do të shfaqen miqtë me të cilët
gjitha miq/
komunikoni sh shumë shpesh. Për t’i shikuar të
dhe miq të preferuar gjitha miq prekni Opsionet e ekranit, dhe pastaj
Emri. Për kthim në listën e miqve të preferuar
shtypni tastin Meny dhe përsëri Opsionet e ekranit,
dhe pastaj prekni Disponueshmëri dhe Rini.
• Për bllokim të mikut Për bllokim të mikut nga shkëmbim i mesazheve dhe
për heqje ato nga lista e miqve tuaj, shkoni të bisedoni
me miku, prekni Meny dhe info e Miqve pastaj prekni
Blloko. Të gjithë miqtë e bllokuara mund të shikohen
duke shtypur butonin Meny dhe cilësimet, përzgjidhni
llogarinë tuaj të google, prekni Miqtë e bllokuara,
prekni emrin e këtij miku dhe prekni OK..

4.3.5

Cilësimet

Një serie e cilësimeve janë të disponueshme me shtypjen e tastit Meny nga
Lista e miqve, dhe prekni Cilësimet.
• IM njoftim

Përzgjidhni për aktivizim të funksionit për njoftim
në Shiritin e statusit kur merrni mesazh. Gjithashtu
mund të konfiguroni melodia për njoftim me
shtypjen e Përzgjidh melodia ose përzgjidh
Dridhje për aktivizim për shërbimin.

• Tregues mobile

Përzgjidhni për shfaqjen e ikonës treguese me emrin
tuaj në Listën e miqve.

• Automatikisht kur
ekrani fiket

Përzgjidhni për të konfiguruar statusin Larg kur ekrani
fiket.

• Fshij historikun e
kërkimit

Prekni për ta fshirë bisedën kërkuese nga Kutia për
kërkim.

Kur doni ta mbyllni bisedën, keni dy mënyra që janë të disponueshme.
• Nga Lista e miqve, prekni tastin Meny dhe përzgjidhni Mbyll të gjitha
biseda.
• Shtypni tastin Meny nga ekrani për bisedë, dhe prekni Mbyll bisedën.
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5

5.1

 alendari Google dhe Alarmi
K
dhe Llogaritësi

Për krijim të ngjarjeve të reja

Mund të shtoni një ngjarje nga Kalendari.
a Shtypni
ngjarje.

nga ekrani i Kalendarit, dhe prekni Ngjarje e re për të bërë një

b Plotësoni të gjitha informacione nga kësaj ngjarje. Nëse është ngjarje për
tëtën ditën, përzgjidhni Tërë ditën.

Kalendari Google

c Kur do të mbaroni, prekni U krye për fund.

Përdorni Kalendarin Google për t’i shikuar mbledhjet, takimet, etj.
Për hyrje në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni Kalendar.

5.1.1

5.1.2

Mënyra e shikimit

Për të krijuar një ngjarje të re nga Ditët, Javët, Muajtë, prekni dhe mbani një zone
bosh ose një ngjarje për hapje të Menysë së opsioneve, pastaj prekni Ngjarje e re
të shkruani detajet e ngjarjes.

5.1.3

Për fshirjen ose ndryshimin e ngjarjes

Mund të shfaqet Kalendari vetëm ditët, javët, muajtë ose agenda.

Për fshirje ose për ndryshim të ngjarjes, prekni për të shkruar detajet, prekni

Për ndryshim të Kalendarit, shtypni tastin Meny, pastaj prekni Ditë, Javë, Muaj
ose Agenda.

5.1.4

.

Përkujtues për ngjarjet

Nëse e keni konfiguruar përkujtesën e ngjarjes, ngjarje e ardhshme do të
shfaqet
në Shiritin e statusit.

Shikim si agenda
Shikim si ditë

Prekni dhe lëvizni Shiritin e statusit për të hapur Panelin e njoftimeve, prekni
emrin e ngjarjes për ta shikuar Listën e njoftimeve.
Prekni tastin Prapë për t’i shikuar përkujtuesit në Shiritin e statusit dhe Panelin
e njoftimeve.

Shikim si javë

Week 31

Shikim si
muaj

Opsionet e rëndësishme me prekjen e

nga ekrani fillestar i Kalendarit:

Ngjarje e re

Për shtim të ngjarjes së re

Cilësimet

Për të konfiguruar seria nga cilësimet e Kalendarit

Në Agenda, Ditë ose Javë prekni
një ngjarje për t’i shikuar detajet.
Prekni një ditë në Muaj për ta
hapur ngjarjet në atë ditë.
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5.2

5.2.2

Orë

Shtypni nga ekrani Alarme, pastaj prekni Cilësimet. Opsionet e vijueshme
do të shfaqen

Celualri juaj ka një orë e ndërtuar.
Për hyrje në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni Orë.
ikonën në krye të ekranit. Prekni Cilëso alarm për ta konfiguruar

Prekni
alarmin.

5.2.1

Për rregullim të cilësimeve të alarmit

Për konfigurim të alarmit

Nga ekrani Orë, prekni alarmin ekzistues ose shtypni Cilëso alarm dhe prekni
‘’+’’ për futje të alarmit.

• Alarm në regjim
heshtje

Përzgjidhni për alarm me melodia ose me dridhje kur
celulari është në Regjim heshtje

• Volumi i alarmit

Prekni për të cilësuar volumin e alarmit

• Kohëzgjatje e
refuzimit

Prekni për ta cilësuar fikjen e orës së alarmit

• Auto – heshtje

Prekni për të cilësuar kohëzgjatjen e Alarmit në
heshtje

• Tast anësor

Prekni për ta cilësuar taston Volumi poshtë/lartë
kur alarmi është me melodia: Asgjë, Anulo ose
Refuzo.

• Aktivizo alarmin

Përzgjidhni për aktivizim të alarmit.

• Orë

Prekni për cilësim të ores.

• Përsëri

Prekni për zgjidhje të ditëve që dëshironi ta cilësoni
alarmin

5.3

• Melodia

Prekni për zgjidhje të melodies për alarmin

Me Llogaritësi, mund të zgjidhni shumë problem matematike.

• Dridhje

Prekni për aktivizim të dridhjeve

• Etiketë

Prekni për cilësim të emrit të alarmit

Kur do të mbaroni, prekni U krye për konfirmim.

Llogaritësi

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
prekni Llogaritësi.
Ekzistojnë dy panele: Paneli kryesor dhe Paneli i përparuar.
.

51

IP4600_VF975_VF975N_UM_AL_09_06_13.indd 51-52

52

6/14/2013 3:08:37 AM

Për të kaluar midis paneleve, përzgjidhni një prej mënyrave të dytë:
• Prekni dhe lëvizni ekranin kryesor në majtë për ta hapur Panelin e përparuar.

6

Si të lidheni

Për t'u lidhur në internetin me këtë celular, mund të përdorni rrjetet GPRS/
EDGE/3G ose Wi-Fi rrjetet, ciladoqoftë më e leverdishme.

6.1

Lidhja me internetin

6.1.1

GPRS/EDGE/3G

Herën e parë që ndizni celularin me kartën SIM brenda, ajo do të konfigurojë
automatikisht shërbimin e rrjetit: GPRS, EDGE ose 3G.
Futni numrin dhe operacionet aritmetike dhe futni numrin e dytë, pastaj prekni
“=” për ta shfaqur rezultatin. Prekni
për fshirje e cifrave një pas një, prekni
për fshirje e të gjithëve në të njëjtën kohë.
Kur disa operacione ose numra janë të future, prekni dhe mbani shiritin për ta
hapur operacionet e vijueshme:
• Pres

Për fshirje të tektit të futur

• Kopjo

Për kopjim të tekstit të future

• Ngjit (1)

Për kopjim të tekstit të kopjuar në shiritin

Për krijim të pikës së re hyrëse
Lidhja e ri të rrjetit GPRS/EDGE/3G mund të shtohet në celularin tuaj me hapat
e vijueshme:
a Shtypni

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet Më shumë > Rrjetet celulare > Emrat e Pikat Hyrëse.
c Shtypni

,prekni APN i ri.

d Futni informacionin e kërkuar APN.

(1)

(1)

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që përdorni, shtypni tastin e Menysë në
Ekranin kryesor, më pas prekni Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare >
Operatorët e rrjetit > Emrat e pikës hyrëse.

e Kur do të mbaroni, shtypni

dhe prekni Ruaj.

Opsioni nuk do të paraqitet derisa nuk është bërë operacionin.
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Për aktivizim/çaktivizim të Të dhënave Roaming

Për shtim të Wi-Fi rrjetit

Kur jeni në roaming, mund të vendosni a do të lidhni/shkëputni nga shërbimi
i të dhënave.

Kur Wi-Fi është aktivizuar, mund të shtoni rrjete Wi-Fi.

a Shytpni

ikona nga Ekrani kryesor

a Shtypni ikonën

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet > Wi-Fi, shtypni ‘’+’’.

b Prekni Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare > Të dhënat e roamingut.

c Futni emrin e rrjetit dhe informacionet e kërkuara.

c Shëno/Çshëno kutinë për aktivizim/çaktivizim të të dhënave roaming.

d Prekni Ruaj.

d Kur Të dhënat e roamingut janë çaktivizuar, ju mund të shkëmbeni të dhënat
me lidhjen Wi-Fi (shikoni në 6.1.2 Wi-Fi).

6.1.2

Wi-Fi

Nëse jeni të lidhur më mirë, celulari juaj herën e ardshme do të lidhet
automatikisht në rrjetin.
Për ta harruar Wi-Fi rrjetin

Duke përdorur Wi-Fi, mund të lidheni me internetin kur celulari juaj është
brenda zonës së mbulimit të një rrjeti me valë. Wi-Fi mund të përdoret në
celular edhe pa qenë e futur karta SIM.
Për të aktivizuar Wi-Fi dhe për t'u lidhur me një rrjet me valë
a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet > Wi-Fi.
c Shënoni/Çshënoni kutinë pranë ikonës Wi-Fi për të aktivizuar ose çaktivizuar
Wi-Fi.
d Prekni Wi-Fi. Informacioni i detajuar i rrjeteve të diktuara Wi-Fi shfaqet në
seksionin e rrjeteve Wi-Fi.
e Prekni një rrjet Wi-Fi për t'u lidhur. Nëse rrjeti që zgjidhni është i siguruar, do
t'ju kërkohet të vendosni fjalëkalimin ose kredencialet e tjera (për detaje
duhet të pyesni operatorin e rrjetit Wi-Fi). Kur të përfundoni, prekni Lidhu.

Hapat e vijueshme janë për lidhje automatike të rrjeteve që nuk përdoren
shumë shpesh.
a Aktivizoni Wi-Fi, nëse nuk është i aktivizuar.
b Në ekranin për Cilësimet Wi-Fi, prekni dhe mbani emrin e rrjetit.
c Prekni Harro rrjetin në dialogun që hapet.
Për shtim të rrjetit WPS
WPS (Wi-Fi Konfigurim i siguruar) është për përdoruesit për hyrje në rrjetin Wi-Fi
me futje të PIN ose me shtypje të tastit.
a Shtypni ikonën

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet > Wi-Fi, shtypni

dhe prekni WPS PIN Futje.

c Prekni nurmin PIN ose përdorni tastin për shtypje.
d Prekni Fillo për hyrje deri rrjetin WPS.

Për aktivizim njoftimet kur rrjeti i ri është zbuluar
Kur Wi-Fi është në rrjet dhe njoftimi është aktivizuar, Wi-Fi ikonë do të shfaqet
në shiritin e statusit sa herë që telefoni zbulon një rrjet të hapur në dispozicion
pa tele brenda fushën.. Hapat e mëposhtëm të aktivizuar funksionin e njoftimit:
a Prekni dhe terhiqni poshtë Shiritin e statusit për të hapur Panelin e njoftimit.
Shtypni
.
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6.2

Shfletuesi

Të gjeni tekst në ueb faqen

Duke e përdorur Shfletuesin, mund të lundroni në Web.
Për të hapur shfletuesin, shtypni

në Ekranin kryesor.

Për të shkuar në një ueb faqe
Në ekranin e Shfletimit, prekni kutinë URL, shkruani adresën e ueb faqes, dhe
pastaj shtypni Shko
Për konfigurim të faqes kryesore
a Shtypni nga Shfletuesi për ta shfaqur menynë me opsionet, prekni faqe
kryesore.

a Shtypni një

nga faqja e internetit, pastaj prekni Më shumë > Gjej në faqe.

b Shkruaj tekstin qe ndodhet ose fraza që ju doni të gjeni.
c Fjala e parë që përputhen me karakterët do të jenë të theksuara në ekran,
dhe ndeshjet e mëvonshme.
d Prek shigjetën majtas ose djathtas për të kaluar në pikat e mëparshme ose
të ardhshme.
e Kur përfundoi, ju mund të prekni

për të mbyllur shiritin e kërkimit

Për kopjim të tekstit në ueb faqen

b Futni URL ose ueb faqen dë dëshironi ta konfiguroni si faqe kryesore.

Ju mund të kopjoni tekstin nga një faqe web dhe ngjitur atë në email ose SMS/
MMS mesazhe.

c Në fund prekni OK për konfirmim.

a Shtypni gjatë tekstin në faqen e internetit.

6.2.1

b Vendosni gishtin tuaj në fillim të tekstit që dëshironi të kopjoni dhe pastaj
terhiq atë në fund të tekstit.

Shikim i ueb faqeve

Kur hapni një faqe interneti, ju mund të lundruar në faqet web duke rrëshqitur
gishtin tuaj në ekran në çdo drejtim për të gjetur informacionin që ju dëshironi
për të parë.
Për zmadhim/zvogëlim një ueb faqe
Duke përdorur gishtin tuaj për zmadhim/zvogëlim të një ueb faqe.
Për zmadhim të shpejtë në një seksion të një faqe web, prekni dyfishtë në
seksionin që ju doni ta shikoni. Për t'u kthyer në nivelin normal, shtypni
dyfishtë përsëri.

c Teksti I zgjedhur kopjohet dhe theksohet me ngjyra.
d Lirohu gishtin tuaj.
Për të ngjitur tekstin e kopjuar në një email ose SMS/MMS mesazh, prekni dhe
mbani kutinë futni dhe pastaj prekni Ngjit në menynë e opsioneve.
Për të hapur dritare të re/të kaloni midis dritareve
Dritare të shumta mund të hapen në të njëjtën kohë për lehtësinë tuaj.
a Shtypni gjatë

nga faqja e internetit, dhe prekni + .

b Për të parë të gjitha dritaret e hapura aktualisht, shtypni butonin

.

c Prekni një dritare që ju dëshironi për të parë.
Për të mbyllur një dritare, prekni
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6.2.3

Opsionet e tjera:
• Rifresko

Për të rifreskoni faqen aktuale (shtypni
faqja, pastaj prekni (Rifresko).

• Mbyll

Për mbyllje të gjitha dritare (shtypni
pastaj Mbyll)

në ekranin web

Menxhim me faqeshënuesit

Për shënim të një faqe ueb
a Hapni një ueb faqen që ju dëshironi si faqeshënuesi.

në ekranin e ueb faqes,

b Prekni ikonën faqeshënuesi në krye të ekranit, ose shtypni butonin Meny
dhe prekni Ruaj në faqeshënuesit.

• Shpërndarje Për të ndarë faqen e tanishme me miqtë tuaj nëpërmjet
e faqes
mënyra të ndryshme, si, Mesazhi, Email, Bluetooth, etj Shtypni
, prekni Shpërndar faqen.

c Shkruani emrin dhe lokacionin nëse është e nevojshme dhe prek OK për të
konfirmuar.

6.2.2

a Prekni ikonën faqeshënuesi në krye të ekranit, ose shtypni butonin Meny
dhe prekni Faqeshënuesit.

Menaxhim me lidhjet, historikun dhe shkarkimet

Për menaxhim me lidhjet, numrat e celularëve ose adresave që shfaqen
në ueb faqen
• Lidhje

Prekni lidhjen për ta hapur ueb faqen.

Për hapje të faqeshënuesit

b Në shiritin e Faqeshënuesve, prekni faqeshënuesi që dëshironi ta hapni.
c Gjithashtu mund ta prekni dhe mbani ekranin e opsioneve dhe pastaj prekni
Hap ose Hap në një dritare të re.

Prekni dhe mbani lidhjen për ta hapur opsionet, si
hapje në një dritare të re, ruajtje e lidhjes, shpërndarje
e lidhjes, kopjim i lidhjes, etj.

Për ndryshim të faqeshënuesit

• Numri i celularit

Prekni për bëni një thirrje.

b Në shiritin e Faqeshënuesve, prekni faqeshënuesi që dëshironi ta hapni.

• Adresa

Prekni për ta hapur Google Harta dhe gjeni adresën

c Prekni Ndrysho Faqeshënuesi.

a Prekni ikonën faqeshënuesi në krye të ekranit, ose shtypni butonin Meny
dhe prekni Faqeshënuesit.

d Futni ndryshimet.

Për shikim të historikut
• Prekni tastin Meny nga ekrani për Shfletim

e Kur do të mbaroni, prekni OK për konfirmim.

• Prekni Faqeshënuesit
• Prekni Historiku për ta shikuar historikun e shfletuesit.
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Prekni dhe mbani një faqeshënues në listën e faqeshënuesve për të parë
këto opsione:
• Shpërndar lidhje

Për shpërndarje të faqeshënuesit. .

• Kopjo lidhjen URL

Për kopjim të lidhjes së faqeshënuesit.

• Për të shtuar një
Për shtim të shkurtesës në ekranin kryesor.
shkurtesë në Ekrani
kryesor
• Fshij faqeshënuesit

6.2.4

Për fshirje të faqeshënuesve.

Privatësia dhe sigurshmëria
• Fshij cache

Prekni për ta fshirë përmbajtjen dhe datë bazën.

• Fshij historikun

Prekni për ta fshirë historikun.

• Shfaq lajmërimet e
sigurisë

Shëno për paralajmërim ku ka problem me sigurinë
e ueb sajtit.

• Merr biskota

Shëno për lejim të faqeve të ruani dhe lexoni biskota.

• Fshij të gjitha biskota Prekni për ta fshirë të gjitha biskota.
dhe të dhëna
• Përkujtoni formularin Shëno për të përkujtuar të dhënat për përdorim të
e të dhënave
mëtejshëm.

Cilësimet

Një seri e cilësimeve janë në dispozicion për rregullim tuaj. Për të hyrë
nga ekrani Shfletuesi, dhe prekni
në parametrat e Shfletuesit, shtypni
Cilësimet.

• Aktivizim i lokacionit Prekni për leje të faqeve të keni hyrje deri vendin.

Konfigurimi i faqes me shtypjen e Cilësimet > Të përgjithshme

• Përkujto fjalëkalimin Shëno për ta përkujtuar emirn e përdoruesit ose
fjalëkalimin për ueb faqen.

• Rregulloni faqen
kryesore

Prekni për ta konfiguruar faqen kryesore.

• Auto plotësim i
formularit

Plotësoni formularin

• Fshij hyrjen e vendit Prekni për ta fshirë hyrjen e vendit për të gjitha ueb
sajte.

• Fshij fjalëkalimet

Prekni për ta fshirë të gjitha fjalëkalimet.

Cilësimet e përparuar
• Cilësimet e ueb sajtit Prekni për shikim të cilësimeve të përparuar për ueb
sajte individuale.
• Rivendos në të
përhershme
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dhe rivendos të gjitha cilësimet.
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6.3

Lidhje me pajisje Bluetooth

Bluetooth është një rreze të shkurtër dhe teknologji për komunikim që ju
mund të përdorni të dhënave të këmbimit, ose të lidheni me pajisje të tjera
Bluetooth për përdorime të ndryshme.
Për të hyrë në këtë funksion, shtypni butonin Meny nga Ekrani kryesor, prekni
Cilësimet > Bluetooth.

Për shkëmbimin e të dhënave me një pajisje tjetër, ju duhet të aktivizoni
Bluetooth dhe të çiftuar telefonin tuaj me pajisje Bluetooth me të cilin ju doni
të shkëmbeni të dhëna.
a Shtypni tastin Meny nga Ekrani kryesor.
b Prekni Cilësimet > Bluetooth
c Auto kërkim për pajisje të afërta

Për aktivizim të Bluetooth
a Shtypni

Për bashkim/lidhje të celularit tuaj me pajisje Bluetooth

d Përzgjidhni një pajisje Bluetooth që ju dëshironi të çiftoni me në listë.

nga Ekrani kryesor.

E Fusni një kod kalimi (0000 ose 1234)

b Prekni Cilësimet > Bluetooth.

f Nëse bashkimi është i suksesshëm, telefoni juaj lidhet me pajisjen.

c Prekni Ndiz/Fik.

Për shkëputje/paçiftëzimi nga një pajisje Bluetooth

Për ndryshim të emrit të pajisjes

a Prekni në pajisjen.

Për të bërë telefonin tuaj më të njohur, ju mund të ndryshojë emrin tuaj të
telefonit që është i dukshëm për të tjerët.

b Prekni pajisjen për të shkëputur, prekni Paçiftëzim në Cilësimet.

a Shtypni ikonën

6.4

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet, shtypni

dhe prekni Riemëro celularin.

Lidhje me kompjuter përmes USB

c Futni një emër, dhe prekni Riemëro.

Me kabllon USB, ju mund të transferoni skedarët media dhe skedarë të tjerë
mes kartës SD të celularit tuaj dhe kompjuterit.

Për të bërë pajisje të dukshme

Për të lidhur/shkëputur celularin tuaj në/nga kompjuteri

a Shtypni ikonën

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet> Bluetooth, shtypni
> Asnjëherë nuk fik.

dhe prekni Kohë e Dukshmërisë

c Shëno/Çshenoni kutinë për të aktivizuar/çaktivizuar këtë funksion.

Për të lidhur celularin tuaj me kompjuterin:
a Përdorni kabllon USB që keni marrë me celularin tuaj për të lidhur celularin
me portën USB të kompjuterit. Do të merrni një njoftim që USB është lidhur.
b Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni USB u lidh.
c Prekni USB në dialogun që hapet për të konfirmuar që dëshironi të
transferoni skedarët.
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6.5

Për t'u shkëputur:
a Shkëputni kartën microSD në kompjuter.
b Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni Çaktivizo magazinën USB.
c Çshëno kutinë në USB magazine.
Në mënyrë të sigurtë të hequr kartën microSD nga telefoni juaj
MicroSD card mund të hiqet nga telefoni juaj në çdo kohë nga telefoni. Për të
hequr kartën microSD, ndërsa telefoni është i ndezur, ju duhet të çmontuar
kartën e magazinimit nga telefoni i parë, për të parandaluar të korruptimit ose
dëmtuar kartën e magazinimit.
a Shtypni ikonën

nga Ekrani kryesor.

Ju mund të ndani lidhjen e të dhënave të celularit me një kompjuter përmes
një kablloje USB (ndarje me USB) ose me deri në tetë pajisje njëkohësisht duke
e kthyer telefonin tuaj në një hotspot Wi-Fi të lëvizshëm.
Funksionet mund të sjellin shpenzime shtesë nga operatori i rrjetit.
Edhe në zonat me roaming mund të ketë shpenzime shtesë
Për të aktivizuar ndarjen me USB
Përdorni kabllon USB me celularin tuaj për t’u lidhur celualrin me portën USB
në kompjuter.
a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione

b Prekni Cilësimet > Kujtesa.

nga Ekrani kryesor

b Prekni Cilësimet e sistemit > Më shumë > Ndarja e internetit dhe
hotspoti i lëvizshëm.

c Prekni Çmontoni kartën SD
Ju tani mund të sigurtë të hequr kartën microSD nga telefoni.

c Shënoni kutinë e Ndarja e internetit me USB ose Hotspotit Wi-Fi i
lëvizshëm për të aktivizuar këtë funksion.

Për të formatuar një kartë microSD
a Shtypni ikonën

Ndarja e lidhjes me të dhënat e celularit

Për të aktivizuar ndarjen me USB ose hotspotin e lëvizshëm Wi-Fi

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet > Kujtesa
c Prekni Formato SD kartelë. Në ekran që ju paralajmëron se formatimi i
kartës SD do të fshihet të gjitha përmbajtjat, prekni

.

a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione
kryesor.

nga Ekrani

b Prekni Cilësimet e sistemit > Më shumë > Ndarja e internetit dhe
hotspoti i lëvizshëm.
c Shënoni/Çshënoni kutinë ose Hotspotit Wi-Fi i lëvizshëm për të aktivizuar
këtë funksion.
Për riemërin ose sigurshmëri të hotspotit
Kur Wi-Fi hotspot i lëvizshëm është i aktivizuar, ju mund të ndryshoni emrin e
rrjetit Wi-Fi e telefonit tuaj (SSID) dhe për të siguruar Wi-Fi rrjetin.
a Shtypni dhe mbani tastin me shumë Funksione

nga Ekrani kryesor.

b Prekni Cilësimet e sistemit > Më shumë > Ndarja e internetit dhe
hotspoti i lëvizshëm.
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c Prekni Cilësimi i Wi-Fi hotspoti për ta ndryshuar rrjetin SSID ose cilësoni
sigurshmërinë e rrjetit.
d Prekni Ruaj

6.6

Për shkëputje
a Hapni Panelin e njoftimeve dhe prekni njfotimet nga lidhja VPN.
Për ndryshim/fshirje e VPN

Lidhja me rrjetet virtuale private

Rrjetet virtuale private (VPN) ju lejon të lidheni me burimet brenda një rrjeti
të siguruar, jashtë nga ai rrjet. VPN janë vendosur zakonisht nga korporatat,
shkollat, dhe institucionet e tjera në mënyrë që përdoruesit e tyre mund të
kenë hyrje në burimet lokale të rrjetit, kur nuk është në kampus, ose kur është
lidhur me një rrjet pa tele.

Për ndryshim të VPN:
a Prekni tastin Meny nga Ekrani kryesor.
b Prekni Cilësimet > Më shumë > Cilësimet VPN
c VPN që e keni shtuar në listën, prekni dge mbani VPN që dëshironi ta
ndryshoni.
d Prekni për Ndryshim të rrjetit.

Për shtim të VPN

e Pas mbarimit, prekni tastin Meny dhe prekni Ruaj.

a Prekni tastin Meny nga Ekrani kryesor.

Për fshirje:

b Prekni Cilësimet > Më shumë > VPN cilësimet > Shto profil VPN.

a Prekni dhe mbani VPN që dëshironi ta fshini, në dialogun që hapet, prekni
Fshij rrjetin.

c Prekni llojin e VPN për shtim.
d Në ekranin që hapet, ndiqni instrukccionet nga rrjeti për konfigurim të
komponenteve në cilësimet VPN.

b Prekni OK për konfirmim.

e Shtypni tastin Meny dhe prekni Ruaj.
Për lidhje/shkëputje në VPN
Për lidhje/shkëputje në VPN
Për lidhje në VPN:
a Shtypni Meny nga Ekrani kryesor.
b Prekni Cilësimet > Më shumë > Cilësimet VPN
c VPN është shtuar në listën, prekni VPN që dëshironi ta lidheni.
d Në dritaren që hapet, futni kredentialet dhe prekni Lidhu.
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7

Aplikacione multimedia

Për fotografim

7.1

Kamera

Për regjistrim të një video
Kaloni në mënyrën Kamera në mënyrën Video ose hyni në Videokamera direkt
nga lista e aplikacioneve. Poziciono objektin ose peisazhin dhe prekni ikona
për të ndaluar regjistrimin.Video do të
të filloni regjistrimin. Prekni ikonën
ruhet automatikisht
.
Operacionet e mëtejshme kur shikoni një fotografi ose një video që ju e
keni marrë:

Celulari juaj celular është e pajisur me një Kamera për të marrë fotografitë
dhe video.
Para se të përdorni Kamerën, ju lutem të siguruar që një kartë microSD ku të
gjitha fotot dhe videot janë të ruajtura dhe është instaluar e saktë. Gjithashtu,
të jetë i sigurt për të hapur kapakun mbrojtës para përdorimit për të shmangur
atë që ndikojnë në cilësinë e fotos.

Ekrani është si gjetës. Si parë poziciono objektin ose peisazhin, dhe prekni
për fotografim, dhe fotoja do të ruhet menjëherë.
ikonën

Prekni për shpërndarje të fotos ose videos që e keni bërë në MMS,
Email, etj

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor
dhe pastaj prekni Kamera.

Prekni për luajtje të videos.

Blici

Prekni për futje të Panoramës.

7.1.1

Cilësimet në regjimin e kornizës

Para se të merrni një foto/regjistrim i një video, ju mund të rregulloni një
numër të cilësimeve në regjimin e kornizës.
Cilësimet e kamerës
• ZSD
Zmadhimi
Cilësimet
Prekni për hyrje në
regjimin Video.
Prekni për hyrje
në regjimin
Kamera.

Prekni për shikim të
fotografive ose videove
që i keni
Prekni për të bërë fotografi
ose për regjistrim të videos
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Rrëshqit në të djathtë për të aktivizuar, ajo do të ruhet
foton në momentin e saktë kur shtypni butonin për të
bërë një foto.

• Vend për ruajtje Prekni për ndezje/fikje të informacionit të ruajtjestë fotos
duke përdorur GPS e telefonit.
• Tingulli shkrepës Prekni për ndezje/fikje të tingullit të shkrepësit
• Kohësmatës

Prekni për të vendosur kohëmatësi kur ju keni marrë një
foto ose video.

• Madhësia e fotos Prekni për të rregulluar madhësinë e foto
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Cilësimet e Video/Videokamera:

7.2

• Mikrofoni

Prekni për Ndezje/Fikje për ndezje/fikje të mikrofonit kur
ju keni marrë një video.

• Kohëzgjatje
video

Prekni për të vendosur kohëzgjatjen video

Galeria vepron si një media player për ju për të parë fotot dhe videot rishikim.
Përveç kësaj, një grup i operacioneve të mëtejshme për fotot dhe videot janë
në dispozicion për zgjedhjen tuaj (shikoni në faqen 74).

Galeria

• Kualiteti i videos Prekni për ta cilësuar kualitetin e videos.

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni Galeria.

• Mënyra e
regjistrimit

Prekni për ta cilësuar kufizimin Normal/MMS.

Nga kësaj meny, hyni në Kamera ose Kamkorderi për fotografim të fotos ose
videos.

• Rikthim në të
përhershme

Prekni për aktivizim.
Prekni për hapje të kamerës.

Cilësimet e tjera:
• Regjimi i skenës

Prekni për të cilësuar regjimin Natë/Auto

• Ekspozimi

Prekni për të vendosur kohën e ekspozimit gjatë
marrjes së një video/ ose një photo

• Bilanci i bardhë

Prekni për të rregulluar dritat në ngjyrë të ndryshme.

• Koha e kalimit

Prekni për të vendosur intervalin kohor: fikur, 1s, 2s
1.5s, etj.tc.

• Mënyra e fotografimit Për të zgjedhur modalitetin e ndryshëm: Normal,
Ndezje, Skena Auto , Bukuria e fytyrës, Buzëqeshje,
EV ekspozimi.
• Rrjeti

Prekni për të aktivizuar Ndezje/Fikje.
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Prekni albumin dhe zgjero aparatin.

Rrëshqitni majtas ose djathtë për shikim
të albumeve
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Për shikim të fotos/luajtjes së videos

Punim me imazhet

Imazhet dhe videot janë të shfaqur në albumet në Galeria.

Ju mund të punoni me imazhet me rrotullim ose me presjen, ndarjen e tyre me
shokët, vendosjen e tyre si ID e kontaktit ose në sfondin, etj

Prekni prë shikim të imazheve si panorama.

Gjeni foto që ju dëshironi për të punuar mbi të, shtypni
i imazhit.

nga ekrani shikim

Prekni tastin Meny, do të
shfaqen opsione.

Rrëshqit majtas ose djathtas për lëvizje të
albumit më shpjetë.

Për presjen e imazhit, prekni imazhin për ta shikuar kontrollet dhe prekni Meny
> Pres. Kuadrat e prerë shfaqen në mes të imazhit. Prekni për presje, prekni
dhe Ruaj.
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7.3

7.3.1

YouTube

YouTube është një online video-shpërndarje, ku përdoruesit mund të shkarkoni,
ndajnë dhe shikoni videot. Ajo mbështet një funksion streaming që ju lejon për
të filluar me shikim të videove dhe shkarkimi nga Interneti.
Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni YouTube.
Si një shërbim online video, telefoni juaj duhet të ketë një lidhje të
rrjetit për të hyrë në YouTube.
Të gjitha videot në YouTube janë grupuar në disa kategori, si Rekomanduar,
Shumë të paguara, Më të shikuarat, Lokale, dhe Rëndësishme.
Prekni për kërkim të videos.

Prekni për të mësuar më shumë për videon.

Shikim i videove

Prekni videon për luajtje për të shfaqur kontrollet me të cilët ju mund të
pauzoni, ose tërhiqeni shiritin e progresit deri në pikën që ju doni të shikoni.
Për të dalë nga ekrani video, shtypni tastin Prapë për t'u kthyer te lista e
videove.

7.4

Muzika

Duke përdorur këtë meny, ju mund të luani muzikë që është ruajtur në kartën
microSD në telefonin tuaj. Skedarët e mizikës mund të shkarkohen nga
kompjuteri në kartën microSD duke përdorur një kabëll USB.
Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni Muzikë.
Ju do të gjeni katër libraritë në të cilën të gjitha këngët janë të klasifikuara:
Artistë, Albume, Këngë, dhe Lista e këngave. Prekni një kategori dhe
shikoni listën.
Me ndihmën e tastit të Kërkimit, ju lehtë mund të kërkoni për këngët që
dëshironi t’i luani në biblioteka.
Për të fshirë një këngë, shtypni tastin Meny nga ekrani dhe pastaj prekni Fshij
për të hequr nga karta microSD.
Ju gjithashtu mund të caktoni një këngë si zile, shtypni butonin Meny nga
ekrani me listën e këngave për të shfaqur meny me opsione, pastaj prekni
Përdor si zile.

Duke shtypur butonin Meny nga ekrani YouTube, ju mund të ndajnë normë,
etiketë, si preferuar, etj Për detaje në lidhje me këto karakteristika, ju lutem
vizitoni faqen e internetit YouTube: www.YouTube.com
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7.4.1

Luajtje e muzikës

7.4.3

Nga ekrani me listën e këngave, prekni këngën që dëshironi ta luani.

Punim me listën e këngave

Listat e dëgjimit ju lejon të organizoni të gjitha këngët të ruajtura në kartë.
Ju mund të krijoni një listë të re, të shtoni një këngë në listën, të korrigjoni
rendin e listës, dhe fshini ose të riemërtoni një listë dëgjimi.

d

Për të krijuar një listë dëgjimi
Shtypni butonin Meny nga ekrani për të shfaqur menynë me opsione, prekni
Shto në listën e këngave, pastaj prekni Re, shkruani emrin dhe në fund prekni
Ruaj.
h
b

a

c
g

f

e

a Prekni për luajtje të listës së këngave aktuale (këngët do të luhen me një organizim)
b Prekni për hapje të listës së këngave.
c Prekni për mënyrën e përsëritjes: Mos përsëritni, Përsëriteni listën, ose Përsëriteni e
tanishme
d Prekni dhe mbani për kërkim të informacioneve të tjera.
e Prekni për të kaluar në këngën tjetër në albumin, listën.
f Prekni për pauzë/rifillo luajtjen
g Prekni për ta kaluar këngën tjetër në albumet, listën.
h Shiko tekstin

Për të ndryshuar rendin e këngëve në një listë
Shkruani një listë dëgjimi, lëvizni një këngë lart ose poshtë për të ndryshuar
rendin brenda listën e dëgjimit.
Për të fshirë një këngë ose një listën e këngave
Gjeni këngë ose listën e këngave që dëshironi ta fshini, prekni dhe mbani,
ose shtypni butonin Meny nga ekrani për të shfaqur meny me opsione, pastaj
prekni Fshij.
Për të riemërtuar një listë dëgjimi
Gjeni listën e këngave që ju doni të riemërtoni, prekni dhe mbani për të shfaqur
meny me opsione, pastaj prekni Riemëro. Kur përfundoi, prekni Ruaj.

Rregullim i volumit
Për rregullim të volumit, prekni Volumi lartë dhe Volumi poshtë

7.4.2

Përdorimi i Party shuffle

Të gjitha këngët do të shfaqen në mënyrë sit ë përcaktuar. Kur Party shuffle
është i aktivizuar, disa këngë do të përzgjidhen dhe të luani në mënyrë të
rastësishme. Shtypni butonin Meny, pastaj Party shuffle për aktivizim të
funksionit. Për fikje, shtypni butonin Meny përsëri, pastaj Party shuffle off.
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8

Harta Google

8.1

Gjeni vendndodhjen

8.1.1

Përzgjidhni burimin e të dhënave për gjetjen e Vendin
tim

Gjithashtu mund të zmadhoni/zvogëloni me shtypje dy here në ekranin.n.
Për të fshirë historinë e hartës, shtypni butonin Meny dhe prekni
hartën.

8.2

Shtypni butonin Meny nga Ekrani kryesor, prekni Cilësimet > Shërbimet e
lokacionit.

> Fshij

Kërko me vendndodhjen

a Gjatë shikimit të hartës, prekni

Gjatë shikimit të hartës, prekni

b Në kutinë e kërkimit, shkruani një adresë, një qytet ose një biznes lokal.
c Prekni ikonën e kërkimit dhe në një kohë që rezultatet e kërkimit tuaj do të
shfaqen në hartën e theksuar nga shënuesve me etiketat.

• Shënoje kutinë e shërbimit vendi Google për të konfiguruar Wi-Fi dhe/ose
rrjetet celulare si Burim i të dhënave të vendndodhjes.
• Ose shënoni kutinë nga GPS satelitët për ta cilësuar GPS si Burim i vendin tim.

8.1.2

Hapni hartat e Google dhe shiko Vendndodhje ime

Prekni Shiritn e aplikacioneve nga Ekrani kryesor, pastaj prekni Harta.
Shtypni

dhe prekni Vendndodhje ime.

Në hartën do të shfaqet një pike me rreth të kaltër. Pozicioni juaj është në
rrethin e kaltër.
Ju mund të prekni një shënues për të hapur një ballonë që përmban një
etiketë. Prek ballonën për të hapur një ekran me më shumë informacion të
dobishëm në lidhje me vendndodhjen.

Për ta zhvendosur hartën, rrëshqitni me gishtin.
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8.3

Vendndodhja me yll

Ashtu si shënimi i faqeve të adresës ueb në internet, ju mund vëni ndonjë
pozicion në hartën për përdorim të mëvonshëm.

8.3.1

8.4

Vozitje, transporti public ose ecje me drejtime

8.4.1

Merr rekomandime nga rutët për udhë

a Shtypni

nga Ekrani me hartat.

Si të shëno me yll (ose çshëno me yll) vendet

a Prekni dhe mbani vendin në hartën
b Prekni drejtkëndësh që hapet
c Prekni yllin e gri në ekranin për fillim me vendndodhjen. (Ose prekni yllin e
artë për çshënim të vendit.

b Prek shiritin për futje ose
për të redaktuar pikën tuaj me një nga metodat
e mëposhtme: të hyni në një adresë, duke përdorur Vendndodhjen time,
zgjedhjen e një pikënisjen në një hartë, zgjedhjen e një artikull luajti,
zgjedhjen e një adresë nga kontaktet tuaja, ose duke përdorur historinë e
kërkimit.
c Bëjnë të njëjtën gjë për pikë tuaj fund.
d Për të kundërt drejtime, shtypni butonin Meny dhe të kundërt prekni Fillo
dhe Fund.
e Pastaj zgjidhni një regjim transportit: ngarje me makinë, duke përdorur
transportin publik, ose në këmbë drejtime.
f Në fund prekni MERR DREJTIME.
g Rutët e sugjeruara do të shfaqen në një listë. Prek çfarëdo rutët për të parë
drejtimet e tyre përkatëse të detajuara.
Për të marrë drejtime të kundërta për një rrugë që ju keni bërë tashmë, thjesht
hapni dritaren për drejtime, shtypni butonin Meny dhe zgjidhni Kundërt. Nuk
ka nevojë për të hyrë në pika juaj e fillimit dhe pikë në fund.
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8.4.2

Kontrollo rrugët e sugjeruar dhe vendosni në një rrugë

Ju mund të kontrolloni rutët në Navigime, Satelitët, dhe pamje të tjera.

8.4.5

Merrni një rrugë alternative për qëllimin e fundit

• Prekni një shigjetë të majtë ose të djathtë për të kontrolluar këmbën tjetër
ose të mëparshme të rrugës suaj.

Nëse trafiku është i ngadalshëm në rrugën tuaj të tanishme, ose në qoftë se
ju vetëm dëshironi të provoni një rrugë të ndryshme, ju mund të kërkoni një
rrugë alternative nga Google Harta me ana-nga-ana e shërbimit të Navigimit.

• u mund të shikoni kthe-nga-ana e drejtime në një listë duke prekur LISTA
ME DREJTIME, shtypni Prapë për t'u kthyer në pikëpamjen e mëparshme.

Shtypni tastin Meny dhe prekni Rrugë dhe alternative. Prekni ikonën për
rrugë alternative. Një rrugë do të vizatohetë në hartën.

Me zgjedhjen e një rrugë më e preferueshme ose të zbatueshme, distanca dhe
koha do të jenë dy faktorët më të rëndësishme për vlerësimin tuaj. Largësia
dhe kohën e parashikuar do të shfaqen në krye të ekranit.

8.5

8.4.3

Kërkim për vende me rutët

Ju lutem lexoni seksionin 8.2 për detaje të hollësishme.

8.4.4

Shiko progresin dhe llogarite kohën për arritjen

Për ta shikuar progresin e udhës, shikoni Vendi im, zvogëloni rrugën,me milja
të dyja dhe të papërfunduar në horizontin.
Filloni me drejtime të tjera në bazë të lokacionet aktuale dhe lokacioni i
planifikuar. Ora e vlerësuar e mbërritjes do të shfaqet në rezultatet. Ju lutem
vini re se koha e parashikuar nuk është në dispozicion për transportin publik.

Rregullim i kornizave

Kornizat lejojnë t’i shikoni vendet ose informacionet shtesë në hartën. Mund të
shtoni më shumë korniza ose ta hiqni disa, dhe ju përcaktoni a informacionet
do të mbeten ose të jenë të dukshme në hartën

8.5.1

Për shikim të kornizave të shumta

a Shtypni

në ekranin e mapave.

b Përzgjidhni korniza që doni ta shikoni.
c Të gjitha korniza të shikueshme janë në listën (si Trafiku, Satelitët, Latitude,
etj.) përzgjidhni për shikim.

8.5.2

Për fshirje të hartës

Pas mbarimit të kërkimit të hartës, mund ta fshini markerët që janë të
vizatuara: shtypni tastin Meny nga harta dhe prekni Fshij Harta.

8.5.3

Për shikim të kornizave më shumë

Mund të shfletoni shumë korniza për shtim në hartën si Harta e mia, Wikipedia,
etj.
a Prekni Më shumë korniza në krye të ekranit.
b Të gjitha korniza të disponueshme janë të shënuar në listën
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8.6

Lidhu me Latitude për t’i shikuar vendet e miqve
dhe shpërndani tuajtë me ato

Me Google Latitude, mund:
• shiko vendet e miqve në hartën ose listën
• biseodni me miqtë me mesazh, instant mesazh me celular.
• mund të shpërndani, cilësoni, fsheh vendin, ose shkyçuni në Google Latitude.
• të kontrolloni cili e shikon vendin tuaj, dhe detajet.

8.6.1

Për t'iu përgjigjur një ftese, ju mund të zgjidhni një nga të mëposhtme:
• Merr dhe shpërndaj
prapë

Ju dhe shoku juaj mund të ndani lokacione me
njëri-tjetrin.

• Merr, por fsheh
vendndodhja ime

Ju mund të shikoni vendndodhjen e mikut tuaj, por
ata nuk mund të shohin tuajat.

• Mos merrni

Nuk ka vendodhje që mund të ndahet mes meje
dhe shokëve.

8.6.3

Për lidhje në Latitude

Për të parë vendin e shokut

a Shtypni Meny nga harta.

Ju mund të shikoni vendndodhjet e shokëve tuaj në një hartë ose në një listë.

b Prekni Lidhu Latitude.

• Shiko hartën

Kur Google Harta është e hapur, lokacionet e miqve
tuaj do të shfaqen me ikonën foto për identifikimin
e tyre.

• Lista për shikim

Shtypni butonin Meny nga ekrani harta, pastaj prekni
Latitude. Miqtë tuaj do të shfaqen në një listë.

Kur jeni të lidhur në Latitude, meny me artikulli ndryshohet në Latitude.
Për hapje të Latitude, shtypni Meny nga ekrani me mapa, prekni Latitude.

8.6.2

Si të ftoni miq për shpërndarje të vendeve të tyre

a Shtypni tastin Meny nga ekrani Latitude, prekni Shto miq.
b Prekni Përzgjidh nga Kontakte ose Shto me adresa email.
c Pas përzgjedhjen e kontakteve të zgjedhura prekni Shto mik në krye të
ekranit.
Kur do të mbaroni, një ftesë do të dërgohet të miqve që janë të ftuar.
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8.6.4

Për komunikim me miqtë

Përzgjidhni një kontakt, ju mund të komunikojnë me mikun tuaj dhe opsionet
intimitetit caktuara.
• Gjeni në hartën

Gjeni pozicionin e mikut në hartë.

• Bisedoni duke
Dërgo mesazh të menjëhershëm për mik.
përdorur Google Talk
• Dërgo email

Dërgo email për mik.

• Drejtime

Të merrni udhëzime për vendndodhjen e mikut.

• Fsheh nga miqtë

Cilësoni për të fshehur vendndodhjen tuaj nga miku.

• Shpërndaj vetëm
nivelin e qytetit

Cilësoni për shpërndarje të lokacionit si nivelin e
qytetit, por jo nivelin e adresën, etj.

• Heqje

Hiq këtë mik nga lista juaj dhe ndaloni shkëmbimin e
informacionit me atë ose të saj.

8.6.5

Për kontrollim çfarë do të shpërndani

Ju mund ta kontrolloni infomracionin që dëshironi ta shpërndani me miqtë.
Prekni tastin Meny nga ekrani me harta, prekni Latitude, prekni emrin dhe
pastaj Privatësia.
Opsionet e vijueshme janë të disponueshme për përzgjedhje nga:
• Zbuloni vendin

Aktivizo Latitude për zbulim të vendit automatikisht
kur do të lëvizeni.

• Cilëso vendin

Përzgjidhni vendin në hartën me dorë.

• Fsheh vendin

Fsheh vendin nga të gjitha miq

• Fikni Latitude

Çaktivizoni Latitude dhe ndaloni shpërndarjen
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9

Others

9.1

Menaxheri i skedarëve

Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni Menaxheri i skedarëve.
Menaxheri i skedarëve punon me kartën SD tuaj në vend të memories tuaj të
telefonit. Për të përdorur atë, ju duhet të instaloni kartën tuaj SD të parë. Shih
faqen 9 për udhëzime dhe futje të kartës SD.
Menaxheri i skedarëve i shfaq të gjitha të dhënat e ruajtura në kartën
microSD, duke përfshirë aplikacionet e dosjeve, media të shkarkuara nga
Android Market, YouTube ose vende të tjera; video, fotografitë ose audios që i
keni kapur, të dhënat të tjera të transferuara nëpërmjet Bluetooth, USB kabllo,
etj.
Kur ju shkarkoni një aplikacion nga PC në kartën microSD, ju mund të gjetur
aplikacion në Menaxherin e skedarëve, pastaj prekni atë për të instaluar atë
në telefonin tuaj.
Menaxheri i skedarëve ju lejon për të kryer dhe të jetë me të vërtetë efikas
me operacionet e mëposhtme të përbashkëta: të krijojë (nën) dosje,të
hapni dosje/skedar, pikëpamje, riemërtoni, veprim, kopjoni, fshini, të luani, të
shpërndani, etj.
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9.2

Kush për sinkronizim: emri i llogarisë, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin
janë të nevojshme për të vërtetuar identitetin tuaj

Shëniemt

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe
prekni Shënime.

Si të sinkronizoni: llojet e sinkronizimit janë dy rrugë sinkronizimi, rivendos
në serverin, rindezje nga serveri, eksport në server, dhe importoni nga server.

Përdorni Shënimet për të shkruar, idetë, gjëra për bërjen ose gjëra për në
ardhmëri.

Çfarë duhet të sync: aplikacionet e mbështetura janë Kontakte dhe Kalendari,
secili me një burim pavarur që nuk mbështet hyrje anonimike

Shënimet ekzistuese do të dërgohen me mesazh ose Email.

Kur të sync: sinkronizoni kur jeni nëroaming, sinkronizoni kur të dhënat janë
të modifikuar, sinkronizoni kur telefoni është i ndezur ose sinkronizoni në një
bazë të rregullt (ditore, javore, mujore)

9.3

Video player

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe
prekni Video player.
Video player është një vend i vogël ndërtuar në lojtar video që liston të gjitha
videot tuaja.
Prekni një artikull nga lista për të luajtur. Gjatë luajtjes, përdorni ikona
funksionale Pauzë, Përpara dhe Prapa siç kërkohet, shtypni butonin Meny për
të shkuar në ekran të plotë, ose prekni një pikë në afat kohor të hidhen në dhe
të luajë nga.

9.4

9.6

Radio

Telefoni juaj është pajisur me një radio (1) me funksionalitet RDS (2) Ju mund
të përdorni aplikacionin si një radio tradicionale me kanale të ruajtur ose me
informacionin paralel vizuel në një lidhje me programin e radios në ekran, nëse
ju I konfiguroni stacionet që ofrojnë shërbimin e Vizual Radio.
Për të hyrë në këtë funksion, prekni Shiritn e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
pastaj prekni Radio.

Kërkim Zanor

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe
prekni Regjistrues i zërit.
Kërkimi Zanor ju lejon të kërkoni me zë.

9.5

SyncMLClient

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe
prekni SyncMLClient.
Ju duhet ta konfiguroni llogarinë tuaj sync-hosting server për të gjetur burimin
e sinkronizimit në anën tjetër. Gjithashtu ju mund të kërkohet për të vendosur
mbi opsionet e mëposhtme:
(1)
(2)
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Për përdorim, lidhni kufjet, që janë të lidhur me kabllo me celularin.
Prekni për hapje dhe shikim
të listës së kanleve rë ruajtur.

Prekni për shtim në
stacionin në të preferuar.
Prekni dhe mbani
për kërkim dhe
shkoni në kanalin
me frekuencë të
lartë
Prekni për të shkuar
në kanalin e ruajtur.

Opsionet e disponueshme:
• Kërkim

Prekni për kërkim të kanaleve

• RDS cilësimet

Shëno kutinë nga Kanali dhe frekuenca alternative

• Regjistrim FM

Prekni për regjistrim

• Skedarët e
regjistruara

Prekni për hyrje në skedarët e regjistruara

• Dil

Prekni për dalje të radios

9.7
Prekni për të shkuar në kanalin
e ardhshëm të ruajtur
Prekni për luajtje/ndalje
Prekni dhe mbani për kërkim dhe shkoni në kanalin
me frekuencë

LED Ndriçim

Për hyrje në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor dhe
prekni LED Ndriçim.
LED Ndriçim është një aplikacion që prodhon dritë dhe mund të përzgjidhni
për fikje ose ndezje e dritës nëse është e nevojshme.

9.8

Aplikacionet e tjera

(1)

Aplikacionet e mëparshme në këtë seksion janë riinstaluar në telefonin tuaj.
Për të lexuar një hyrje të shkurtër të aplikacioneve të riinstaluara, ju lutem
shikoni në broshurën e dhënë me telefonin. Ju gjithashtu mund të shkarkoni
mijëra aplikacione duke shkuar në Android Marketi në telefonin tuaj.

(1)
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10.1.3 Përdorimi i të dhënave

10 Cilësimet

Ju mund të kontrolloni detajet e përdorimit të të dhënave, si edhe ju mund të
vendosni të dhënat e lëvizshme të kufizuar për të kontrolluar.

Për hyrje në këtë funksion, prekni Shritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor
dhe prekni Cilësimet në listën e aplikacioneve, dhe ju mund të shtypni dhe
mbani tastin me shumë funksione nga Ekrani kryesor dhe prekni Cilësimet
e sistemit.

10.1

Rrjete pa tele dhe rrjete

10.1.1 Wi-Fi
Duke përdorur Wi-fi ju mund të lundroni në internet pa kartën SIM. Një gjë që
duhet ta bëni është të futni Cilësimet Wi-Fi dhe të konfiguroni një pika hyrëse
për lidhje me celularin tuaj me rrjetin.
Për informacione të hollësishme për përdorim të Wi-Fi, ju lutem shikoni 6.1.2
Wi-Fi.

10.1.2 Bluetooth
Bluetooth lejon telefonit tuaj të këmbejë të dhëna (video, imazhe, muzikë
dhe më shumë) në distanca të shkurtra me një tjetër pajisje Bluetooth e
mbështetur (telefon, kompjuter, printer, kufje, mjete makinë dhe më shumë).

10.1.4 Regjim në fluturim
Shënoni kutinë e Regjimit në fluturim në të njëjtën kohë për të çaktivizuar
të gjitha lidhjet me valë duke përfshirë edhe Wi-Fi, Bluetooth dhe më shumë.

10.1.5 VPN cilësimet
Rrjeti privat (VPN celular ose mVPN) ofron pajisje të lëvizshme me qasje në
resurset e rrjetit dhe aplikacionet softverike në rrjetin e tyre në shtëpi, kur ata
lidheni me anë të rrjeteve pa tel tjetër ose Wired. Celular VPN janë përdorur
në mjedise ku punëtorët duhet të mbajnë seanca e aplikimit të hapura gjatë
gjithë kohës, gjatë gjithë ditës së punës, si përdorues lidhuni nëpërmjet
rrjeteve të ndryshme celulare, ballafaqohet me boshllëqe në mbulimin, ose
ndaloni-dhe-rifilloni pajisjet e tyre për të ruajtur jetën e baterisë. Një VPN
konvencionale nuk mund të mbijetojë, sepse rrjeti është ndërprerë, duke
shkaktuar aplikacionet për shkëputje, kohë jashtë, të dështojë, ose edhe pajisja
informatikë vetë për të rrëzuar.
Për më shumë informacione e VPN, ju lutem shikoni në 6.6 Lidhuni në rrjetet
private virtual.

Për më shumë informacion mbi Bluetooth, ju lutemi shikoni në seksionin 6.3
Lidhje me pajisje Bluetooth.
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10.1.6 Ndarja dhe hotspoti i lëvizëshëm

10.1.8 Rrjete celulare

Funksioni lejon jut ë shpërndani të dhënat e celualrit me USB ose me Wi-Fi
portable (Shikoni në 6.5)

Të dhënat e aktivizuara

10.1.7 NFC (1)
Near Field Communication (NFC) është teknologji e re të rrjetit pa tele në një
game të shkurtë të lidhjes që lejon përdoruesit e celularëve të lexojnë dhe
shkruajnë NFC etiketime, të bashkohen me NFC pajisja të tjera, dhe të bëni
pagesë më të shpejta dhe më të sigurshme. Me aktivizimin e NFC, mund ta
përdorni aplikacionin për të hapur dhe për të organizuar etiketimet që i keni
skanuar.

Nëse ju nuk keni nevojë që të transmetoni të dhënat në të gjitha rrjetet
celulare, Çshenjoni kutinë e Të dhënave të aktivizuara për të shmangur
shpenzimet për përdorimin e të dhënave në rrjetin celular, veçanërisht nëse ju
nuk keni një marrëveshje të dhënave në celularin.
Të dhënat e roamingut
Nëse ju nuk keni nevojë që të transmetoni të dhënat në rrjetet celulare,
Çshënoni kutinë e të Dhënave në roaming për të shmangur shpenzimet në
roaming që shkaktohen nga roamingu.

Për të hyrë në funksionin, prekni Shiritin e aplikacioneve nga Ekrani kryesor,
dhe pastaj zgjidhni NFC Task Launcher.

Regjimi i rrjetit

Vodafone Smartphone i ri është me NFC me që keni një jetë më të lehtë.

Prekni për përzgjidhje të rrejtit të preferuar: WCDMA vetëm, GSM vetëm, GSM/
WCDMA auto.

Me vetëm një shtypje e lehtë kundër një gjemb NFC-e aktivizuar (ne i quajmë
ato 'Tags'), telefoni juaj menjëherë do të kryejë një veprim të para-programuar
ose një sërë veprimesh të - të tilla si fillimin e një aplikacion, kalimi mbi Wi-Fi,
ose edhe duke kontrolluar në Facebook.
Ka dy pa para-programuese duke përfshirë këtu për të filluar.

Emrat e pikave hyrëse
Prekni për futje të opsioneve GSM/UMTS, ku mund t’i shikoni Emrat e pikat
hyrëse, dhe mund të përzgjidhni vetëm rrjetet 2G ose përzgjidhni një operator
i rrjetit.
Operatorët e rrjetit
Ju mund të përzgjidhni rrjetin e preferuar me këtë meny.

(1)

Vodafone 975N.
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10.2

Melodia

10.3

Ekrani

Përdorni cilësimet e Melodisë për konfigurim të thirrjes dhe njoftimit të
melodive, muzikë, dhe përcaktimet e tjera audio.s.

• Ndriçimi

Prekni për rregullim të ndriçimit të ekranit ose
përzgjidhni Ndriçim automatik

• Volumi

Prekni për të cilësuar volumin për Thirrje hyrëse,
Media dhe Alarmi.

• Orientimi

Shënoni kutinë për aktivizim të orientimit automatik
ndryshoni kur rrotulloni celularin.

• Regjim në heshtje

Shëno Çaktivizo zërin për heshtje të gjitha melodive
përveç medias dhe alarmeve

• Pamje e menysë

• Melodia e celualrit

Prekni për ta cilësuar melodinë për thirrje hyrëse

Prekni për përzgjidhje dhe mund t’i shikoni Cilësimet
kur shtypni gjatë tastin me shumë Funksione në
ekranin kryesor.

• Njoftim e
përhershëm

Prekni për ta cilësuar njoftimin e përhershëm të
melodies.

• Fjetje

Prekni për cilësim të ekranit.

• Dridhje dhe melodia Prekni për hyrje deri dridhjet e celularit dhe opsionet
e ziles.
• Prekjet e tastierës meShënoni kutinë për aktivizim të tingujve kur përdorni
tingulli
tastierën.
• Përzgjidhje e zëshme Shënoni kutinë për aktivizim të tingujve kur bëni
përzgjdihje e ekranit.
• Kyçje e ekranit me
tingulli

Shënoni kutinë për aktivizim të tingujve ku keni
kyçje dhe shkyçje e ekranit.

• Informacione kthyese Shënoni kutinë për aktivizim të dridhjeve kur shtypni
në mënyrë të butë tastet ose në interakcionet UI.

10.4

Kujtesa

Përdorni kartën microSD & Kujtesa e celularit për të monitoruar hapësirë të
përgjithshme dhe në dispozicion në telefonin tuaj dhe në kartën microSD tuaj,
për të menaxhuar microSD kartën tuaj, dhe nëse është e nevojshme, për të
rivendosur telefonin, duke fshirë të gjitha të dhënat tuaja personale.

10.4.1 Kartë SD
Hapësirë e tërësishme/Hapësirë e disponueshme
Shikoni hapësirën në kartën SD që është instaluar në celularin dhe që mund ta
përdorni për ruajtje të imazheve, videove, muzikës, dhe skedarë të tjera.
Çmontoni kartën SD
Çmontoni kartën microSD nga telefoni juaj në mënyrë që ju mund të formatoni
kartën ose në mënyrë të sigurtë të hequr atë kur telefoni është i ndezur. Kjo
vendosje është zbehur në qoftë se nuk ka asnjë kartë microSD instaluar, nëse
ju keni tashmë të pamontuara atë, ose në qoftë se ju keni montuar kartën
microSD në kompjuterin tuaj.
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Formatim i kartës SD

10.7

Fshini të gjitha të dhënat në kartën microSD dhe përgatitni për të përdorur me
celularin. Duhet ta hiqni kartën SD para formatimit.

10.4.2 Kujtesa e brendshme

Përdorni Cilësimet e shërbimit për të vendosur preferencat tuaja për përdorimin
dhe ndarjen e vendit tuaj, kur kërkoni informacion dhe përdorni vendet e
aplikacioneve, siç janë Google Harta. Ju gjithashtu mund të konfiguroni
parametrat që ndihmojnë për të siguruar telefonin tuaj dhe të dhënat e saj.

Available space

Përdorni shërbimin e vendndodhjes Google

Prekni për të shfaqur kujtesën e brendshme përdorur nga sistemi operativ,
përbërësit e tij, programe (duke përfshirë edhe ata që shkarkuat), si dhe të
dhënat e tyre të përhershme dhe të përkohshme.

Shënoni kutinë e kontrollit për të përdorur informacionin nga Wi-Fi dhe rrjetet
celulare për të përcaktuar vendndodhjen tuaj të përafërt, për përdorim në
Google Maps, kur ju kërkoni, dhe kështu me radhë. Kur ju zgjidhni këtë opsion,
ju jeni pyetur se a ju pëlqimin për ndarjen vendndodhjen tuaj anonime me
shërbimin Google lokacionit.

Nëse një mesazh paralajmërues vjen duke thënë se kujtesa e telefonit
është e kufizuar, ju janë të nevojshme për të liruar hapësirë duke fshirë
disa aplikacione të padëshiruara, fotografi shkarkuar, etj.

10.5

Bateria

Prekni për të hapur një listë me aplikacione dhe komponente të sistemit
operativ që ju keni përdorur që ju e kaluar lidhur telefonin me një burim të
energjisë, të renditura nga sasia e pushtetit që ata kanë përdorur. Prekni një
kërkesë në listë për të parë detajet në lidhje me përdorimin e saj të energjisë
dhe, nëse është në dispozicion, prekni një buton për të hapur cilësimet ose
informacionet për atë komponent ose aplikacion.

10.6

Shërbimin e vendit

Përdorim i satelitëve GPS
Përdorni GPS-në e celularin tuaj për të treguar vendndodhjen brenda një
saktësie - prej vetëm disa metra. Procesi i hyrjes deri satelitin GPS dhe vendosja
e vendndodhjes së saktë të telefonit tuaj për herë të parë do të kërkojë deri
në 5 minuta. Do t'ju duhet të qëndroni në një vend në qiell të hapur dhe të
shmangni lëvizjet. Pas kësaj, GPS do t'i nevojiten vetëm 20-40 sekonda për të
identifikuar vendndodhjen tuaj të saktë.

Apliakcionet

Përdorni Parametrat e aplikacioneve për të parë detajet rreth aplikacioneve të
instaluara në telefonin tuaj, për të menaxhuar të dhënat e tyre dhe t'i detyrojë
ata për të ndaluar, dhe për të vendosur nëse doni për të lejuar instalimin e
aplikacioneve që ju merrni nga faqet web dhe email.
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10.8

Sigurshmëria

10.8.5 Kujtesa kredenciale

10.8.1 Konfiguroni kyçjen e ekranit

Kredencialet e besuar

• Asgjë

Prekni për çaktivizim të shkyçjes së ekranit.

• Rrëshqit

Prekni për rrëshqitje për shkyçjen e ekranit.

• Modeli

Prekni për vizatim modelin për shkyçje të ekranit.

Shënoni kutinë e kontrollit për të lejuar aplikacione për të hyrë në ruajtje
të telefonit tuaj të certifikatave të sigurta dhe fjalëkalimet lidhura dhe
kredencialet e tjera. Magazinimit kredenciale është përdorur për të krijuar
disa lloje të VPN dhe Wi-Fi lidhje. Nëse nuk e keni vendosur një fjalëkalim për
ruajtjen kredenciale, ky parametër është zbehur.

• PIN

Prekni për futje të PIN numeric për shkyçje të ekranit

• Fjalëkalimi

Prekni për futje të fjalëkalimit për shkyçje të ekranit.

Installo nga karta SD
Prekni për instalim të certifikatëve nga karta micro SD..

10.8.2 Kyçje e kartës SIM

Fshij kujtesën

Konfiguroni kyçjen e kartës SIM

Prekni për fshirje të kujtesës për të gjitha përmbajtjet dhe rivendos fjalëkalimin

Hapni ekranin ku mund të konfiguroni PIN e kërkuar për përdorim të celularit
dhe mund t’ i ndryshoni SIM PIN.

10.9

10.8.3 Fjalëkalimet

Përdorni cilësimet Gjuhë dhe futja për përzgjidhje të gjuhës për tekstin në
celularin tuaj dhe konfiguroni tastierën e ekranit, duke përfshirë fjalë që e keni
shtuar në fjalorin.

Bëni fjalëkalimet e dukshme
Shënoni kutinë për ta shfaqur fjalëkalimin kur shkruani.

10.8.4 Administratorët e pajisjes
Prekni për shtim ose heqje administratërve të pajisjes.

Gjuhë dhe futja

10.9.1 Gjuhë
Prekni për përzgjedhje të gjuhës dhe regjionin që dëshironi.

10.9.2 Tastierë Android
Për celularët me tastier fizike, çshënoni për çaktivizim të tastierës në ekrani.

101

IP4600_VF975_VF975N_UM_AL_09_06_13.indd 101-102

102

6/14/2013 3:08:44 AM

Cilësimet e tastierës Android zbatohen për tastierë në ekrani që është
i përfshirë me telefonin tuaj.Korrigjim dhe karakteristika të kapitalizimit
ndikoni në të gjitha gjuhët (duke përfshirë edhe versionin anglisht) e tastierës.
Opsionet e disponueshme janë si më poshtë:

10.9.3 Cilësimet me kërkim zanor
• Gjuha

Zgjidhni një futje të gjuhës

• Futje e gjuhës

• Të folurit

Konfiguroni të folurit gjithmonë folni me kufjet pa tele.

Prekni për të vendosur futjen e gjuhës.

• Blloko fjalët e
papëlqyeshme

Shënoni kutinë e kontrollit për të fshehur rezultate të
njohura

• Auto-kapitalizimi
Shenoni kutinë që të ketë tastier në ekrani automatikisht aktivizo shkronjën e
parë të fjalës së parë pas një periudhe, fjala e parë në një fushë teksti dhe çdo
fjalë në fusha të emrit.

Prekni për të konfiguruar njohjen e artikujve Google:

• Zbullimi Hotword Shënoni kutinë e kontrollit për të aktivizuar/çaktivizuar
këtë funksion.

• Dridhje me një shtypje
Shenjoni kutinë që të ketë telefonin për dridhje, çdo herë që ju prekni një
buton në tastierën në ekranin.
• Tingulli me një prekje
Shënoni kutinë e kontrollit për të luajtur një tingull të shkurtër çdo here që ju
e prekni një buton në tastierën në ekran.
• Kaloni në shtypje
Shënoni ose çshënoni kutinë për aktivizim/çaktivizim të funksionit.
• Futje me zë
Prekni butonin për të shfaqur Mic mbi tastierën.
• Korrigjim auto
Korrigjoni gabimet që janë bërë.
• Shfaq sugjerimet e korrigjuar
Shfaq fjalët e sugjeruara duke shkruar
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10.9.4 Cilësimi për Tekst – me – folurit

(1)

Ju përdorni cilësimet e Tekst me folurit për konfigurimin e Android tekst
-me-folurit, për aplikacionet si Talkback që mund të përfitojnë nga ajo.
Nëse ju nuk keni folurit dhe të dhëna të instaluara, vetëm Instalo zërin e të
dhënat që është në dispozicion.
Dëgjoni një shembull
Prekni për të luajtur një mostër të shkurtër të folurit, duke përdorur parametrat
tuaj të tanishme.
Installo të dhënat me zë
Në qoftë se telefoni juaj nuk ka të dhënatë installuara, lidheni në Android
Tregun dhe gjeni udhëzues përmes procesit të shkarkimit dhe instalimit të
dhënave. Ky cilësim nuk është në dispozicion në qoftë se të dhënat është
instaluar tashmë.

10.10 Rikthim dhe rivendos
Rikthim i të dhënave
Shënoni kutinë e kontrollit për të mbështetur cilësimet e telefonit tuaj dhe
të dhëna të tjera të aplikimit për serverat e Google, me llogarinë tuaj Google.
Nëse ju zëvendësoni telefonin tuaj, cilësimet dhe të dhënat që ju keni të
mbështetura janë restauruar në telefonin e ri herën e parë që Kyçuni në Google
llogarinë tuaj. Nëse ju e shënoni këtë opsion, një shumëllojshmëri të gjerë të
cilësimeve dhe të dhënave janë të mbështetura, duke përfshirë edhe Wi-Fi tuaj
fjalëkalimet, faqerojtësit, një listë të aplikacioneve që ju i keni instaluar, fjalët
që ju keni shtuar në fjalorin e përdorur nga tastiera, dhe shumica e cilësimeve
që ju e konfiguroni me aplikimin. Nëse ju çshënoni këtë opsion, ju do të ndalni
kthimin e cilësimeve, dhe çdo rikthim ekzistues janë fshirë nga Serverët e
Google.
Rivendosje automatike
Shënoni kutinë e kontrollit për të rivendosur parametrat tuaj të kthyer ose të
dhënat e tjera, kur do të reinstalloni aplikacionin.

Shkalla e shprehjes
Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të zgjidhni se sa shpejt ju doni të
folni.
Gjuhë
Prekni për të hapur një dialog ku ju mund të zgjidhni gjuhën e tekstit që ju
dëshironi për të lexuar.

Rikthim në gjendje fillestare
Kryerja e rivendosjes do të fshijë të gjitha të dhënat tuaja personale nga
kujtesa e brendshme e celularit, duke përfshirë informacionin për Llogarinë
tuaj Google, çdo llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe aplikacionit, dhe çdo
aplikacion të shkarkuar. Rivendosja e celularit nuk do të fshijë përditësimet e
softuerit që i keni shkarkuar ose skedarët në kartën microSD, si p.sh. muzikën
dhe fotot. Nëse e rivendosni telefonin në këtë mënyrë, do t'ju kërkohet të
vendosni sërish të njëjtin lloj informacioni siç bëtë kur nisët për herë të parë
celularin Android.
Nëse nuk mund të ndizni celularin, ka një mënyrë tjetër për të kryer një
rivendosje në gjendje fabrike duke përdorur butonat e celularit. Mbani shtypur
tastin Volumi lartë dhe shtypni në të njëjtën kohë butonin Ndezje derisa të
ndizet ekranin.

(1)

Disponueshmëria varet nga shteti dhe operatori.
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10.11 Llogaritë

10.12 Orë dhe date

Përdorni cilësimet e llogarive për të shtuar, të hiqni dhe të menaxhuar me
llogaritë tuaja Google dhe të tjera të mbështetura. Ju gjithashtu përdorni
këto cilësime për të kontrolluar se si aplikacionet janë të dërguar, të marrë,
dhe të sinkronizoni të dhëna në takimet, dhe sit ë gjitha aplikacione mund të
sinkronizohen automatikisht.
Gmail, Google Kalendari dhe aplikacionet e tjera gjithashtu mund të kenë
parametrat e tyre për të kontrolluar se si mund të sinkronizoni të dhëna, shihni
seksionin mbi ato aplikacione për detaje.

Përdorni Cilsëimet e Orës dhe Datës për të personalizuar për shfaqje.

10.11.1 Cilësimet e sinktonizimit të përgjithshëm

Prekni për hapje të dialogut ku mund të cilësoni me dorë.

Të dhënat në sfond
Shënoni kutinë e kontrollit për të lejuar aplikime për të sinkronizuar të dhënat
në sfond, nëse janë ose nuk janë të aktivizuar. Me çshënimin e këtij funksioni
mund të ruani baterinë (por nuk do të eliminoni) të dhënat e përdorimit.
Auto-sinkronizim
Shënoni kutinë e kontrollit për të lejuar aplikimet për të sinkronizuar të dhënat
mbi orarin e tyre. Nëse ju Çshënoni këtë parametër, ju duhet të prekni një
llogari në listën në këtë ekran, shtypni butonin Meny dhe prekni Sinkronizo
tani për të sinkronizuar të dhëna për atë llogari.
Sinkronizimi është i çaktivizuar automatikisht nëse Të dhënat e sfondit janë
pazgjedhur.
Në atë rast, Auto-sinkronizimi është me ngjyrë të zbehur.

Automatik
Shënoni kutinë për përdorimin e vlerës. Ose çshënoni për cilësim të vlerës
me dorë.
Cilëso datën

Cilëso orën
Hapni dialogun ku mund të cilësoni orën.
Përzgjidhni zonën kohore
Prekni për hapje të dialogut ku mund të cilësoni zonën kohore.
Përdorni formatin 24-orësh
Shënoni kutinë për shfaqje të formatit 24-orësh.
Përzgjidhni formatin e datës
Prekni për hapje të dialogut ku mund të përzgjidhni formatin për shfaqje.

10.11.2 Menaxhim me llogaritë
Pjesën tjetër e këtij ekrani liston Llogaritë Google dhe llogaritë e tjera që ju
keni shtuar në telefonin. Nëse ju prekni një llogari në këtë ekran,do të hapet
një llogari.
Ky ekran përmban opcione të ndryshme, varësisht nga lloji i llogarisë. Për
Llogaritë Google, ajo liston llojet e të dhënave që ju mund të sinkronizoni në
telefonin, me zgjedhjen e kutisë dhe ju mund të aktivizoni dhe çaktivizoni
sinkronizimin. Mund të shtypni Meny dhe prekni Sinkronizo tani të të
dhënave. Prekni Hiq Llogaritë për heqje të llogarisë me të gjitha të dhëna
(kontakte, mail, cilësimet).
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10.13 Arritshmëria (1)

• USB heqje e gabimeve: Rrini zgjuar

Ju përdorni parametrat e arritshmërisë për të konfiguruar ndonjë qasje që ju e
keni instaluar në telefonin tuaj.
TalkBack
Shënoni kutinë në të cilën keni fjala të instaluar ose emra e sendeve si ju e
navigacioni celularin.
Tekst i madh
Shënoni kutinë për tekst të madh në ekranin.
Tast për ndezje dhe fund të thirrjeve
Shënoni kutinë për fund të thirrjeve me shtypjen e tastin Ndezje gjatë thirrjes.

10.14 Zhvillimi
Ekrani me Zhvillimi përmban parametrat që janë të dobishme për zhvillimin
e aplikacioneve të Android. Për informacion të plotë, duke përfshirë edhe
dokumentacionin e aplikacioneve Android dhe mjetet e zhvillimit, shikoni Web
Developer Android (http://developer.android.com).

• Rrini zgjuar: mark the check box to prevent the screen from dimming and
locking when the phone is connected to a charger or to a USB device that
provides power. Don’t use this setting with a static image on the phone for
long periods of time, or the screen may be marked with that image.
• Rrini zgjuar: lokacionet shënoni kutinë kontrolloni për të lejuar një mjet për
zhvillimin në një kompjuter për të kontrolluar ku telefoni beson se ajo është
e vendosur, në vend se duke përdorur mjete të veta e telefonit të brendshëm
për këtë qëllim.

10.15 Për celularin
Në fakt kjo përmban informacion në lidhje me një shumë të gjëra që variojnë
nga Informacione ligjore, Numri i Modelit, Veersioni i firmware, Version
Baseband, Versioni i kernel, Numri i ndërtuar në atyre të listuara më poshtë:
Statusi
Kjo përmban statusin e nivelit të ngarkimit të Baterisë, Numri im i telefonit,
Rrjeti Fuqia e sinjalit, Lloji Mobile rrjeti, Shërbimi i shtetit, Roaming, Shteti
Mobile rrjeti, IMEI, IMEI SV, Wi-Fi MAC adresën, adresën Bluetooth, Up time.
Informacioni ligjor
Prekni për të parë informacionin ligjor.
Përditësimet e softuerit
Prekni për të kontrolluar për përditësime sistemit.

(1)

Disponueshmëria varet nga shteti dhe operatori..
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11 Si të shfrytëzoni maksimalisht
celularin

• Skedari
Ju lejon t’i organizoni skedarët në celularin vetëm me disa klike, dhe ato do të
paraqiten në celularin tuaj ku ju dëshironi.
• Sinkronizimi

11.1

Menaxheri Android

Ju mund ta shkarkoni përmirësimin e softuerit Menaxheri Android falas nga
faqja e internetit: www.vodafone.com/smart3
PC suite përfshin:

Ju lejon t’i sinkronizoni Kontaktet dhe Kalendari në Outlook/Outlook Express
dhe celulari.
Sistemet E mbështetur Operativ
Windows XP/Vista/Windows 7.

• Kontaktet
Ju lejon t’i ktheni kontaktet e futur dhe nuk duhet të brengoseni për humbjen,
thyerjen, ose ndryshimin e celularit tuaj
• Mesazhet
Ju lejon të shkruani mesazhe nga kompjuteri juaj pa të përdorni tastierën në
ekranin. Gjithashtu, ju mundëson të menaxhoni mesazhet tuaja.
• Imazhet
Ju lejon të importoni imazhet nga kompjuteri juaj në celularin tuaj dhe t’i
organizoni imazhet në albume të ndryshme.
• Videot
Ju lejon të regjistroni video skedarë nga kompjuteri juaj dhe t’i ngarkoni në një
dosje të celularit.
• Muzikë
Ju lejon ta gjeni muzikën e preferuar në kopmjuterin tuaj, ta menaxhoni listën
e këngëve, dhe të konfiguroni listën e këngëve për music player në celularin.
• Aplikacionet
Ju lejon të importoni aplikacionet e shkarkuar të celularit dhe t’i instaloni në
celularin pas sinkronizimit.
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11.2

Përmirësimi FOTA

Duke përdorur instrumentin e përmirësimit FOTA mund të përditësoni softuerin
e celularit tuaj.
Për të hyrë në Përditësimet e softuerit, ju lutemi hapni panelin e njoftimeve
pastaj shtypni Për celularin/Përditësimet e softuerit.
dhe prekni ikonën
Ose prekni
dhe hyni në Cilësimet/Për celularin/Përditësimet e
softuerit. Prekni Kontrollo për përditësime, dhe celulari juaj do të kërkojë
softuerin më të fundit. Nëse dëshironi të përditësoni sistemin, ju lutemi prekni
butonin Shkarko, pas mbarimit të shkarkimit ju lutemi prekni Instalo për të
përfunduar përmirësimin. Tani softueri i telefonit tuaj do të ketë versionin më
e fundit.
Duhet t’i aktivizoni të dhënat e lidhjes para kërkimit për përditësimet.
Cilësimet për kontrollim auto të intervaleve dhe përkujtesave për përmirësimin
janë të disponueshme pas rindezjes së celularit.
Nëse e keni zgjedhur kontrollin automatik, kur sistemi zbulon një version të ri,
do të shfaqet në shiritin e statusit. Prekni njoftimin për të hyrë në
ikona
Përmirësimin e Softuerit.
Gjatë shkarkimit ose përditësimit FOTA, për të shmanguar gabimet e
vendit të paketit të përditësuar, mos ndryshoni vendin e përhershëm
të kujtesës.
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12 Informacione Sigurie Mbi Produktin
Piktogramet dhe Simbolet Grafike		
Lexoni pjesën e Informacioneve të Sigurisë në këtë manual në
faqen 114
Mos e përdorni gjatë ngarkimit
Mos e përdorni telefonin me duar gjatë drejtimit të automjetit
Ky produkt mund të prodhojë një dritë të ndritshme ose pulsuese
Për përdorim trupor, mbani një distancë prej 10mm
Mos e hidhni në zjarr
Pjesët e vogla mund të shkaktojnë rrezik mbytjeje
Shmangoni kontaktin me mjetet magnetike
Kjo pajisje mund të prodhojë një tingull të forte
Shmangoni temperaturat ekstreme
Mbajeni larg nga stimuluesit kardiakë dhe pajisje të tjera mjekësore
personale
Shmangoni kontaktin me lëngjet, mbajeni të thatë
Fikeni kur udhëzoheni kështu në spitale dhe ambiente mjekësore
Mos provoni ta çmontoni
Fikeni kur udhëzoheni kështu në avionë dhe aeroporte
Mos u mbështetni te kjo pajisje për komunikime emergjence

Informacion Sigurie Mbi Produktin
Ekspozimi RF
Deklaratë e përgjithshme mbi energjinë RF
Celulari juaj përfshin një transmetues dhe një marrës. Kur celulari është NDEZUR, ai
merr dhe jep energji RF (radiofrekuence). Kur ju komunikoni me telefonin tuaj, sistemi
që menaxhon thirrjen tuaj kontrollon nivelin e fuqisë në të cilin transmeton telefoni juaj.
Koeficienti Specifik i Absorbimit (SAR)
Celulari juaj është një pajisje radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ai është projektuar të
mos i kalojë kufijtë e ekspozimit ndaj radiovalëve, të cilat rekomandohen nga direktivat
ndërkombëtare. Këto rekomandime janë hartuar nga organizata shkencore e pavarur
ICNIRP dhe përfshijnë kufijtë e sigurisë të projektuara për të siguruar mbrojtjen e të gjithë
personave, pavarësisht nga mosha dhe gjendja shëndetësore.
Direktivat përdorin një njësi matëse që njihet si Koeficienti Specifik i Absorbimit, ose SAR.
Kufiri i SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg dhe vlera më e lartë SAR për këtë pajisje
kur u testua në veshë ishte 0.543 W/kg (1) . Meqenëse pajisjet celulare ofrojnë një gamë
opsionesh, ato mund të përdoren në pozicione të tjera, si p.sh. të mbajtura në trup siç
është përshkruar këtu në këtë manual.
Meqenëse vlera SAR matet duke përdorur fuqinë më të lartë transmetuese të pajisjes,
vlera aktuale SAR e kësaj pajisjeje gjatë punës është në mënyrë tipike më e ulët sesa
ajo e treguar. Kjo si rezultat i ndryshimeve automatike të nivelit të fuqisë së pajisjes, për
të garantuar se ajo përdor vetëm minimumin e fuqisë së nevojshme për të komunikuar
me rrjetin.
Përdorimi me mbajtje në trup
Informacion i rëndësishëm sigurie lidhur me ekspozimin ndaj rrezatimit të
radiofrekuencave (RF).
Për të garantuar pajtueshmërinë me direktivat për ekspozimin ndaj RF-së, telefoni duhet
të përdoret në një distancë minimale 10 mm nga trupi.
Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në ekspozim ndaj RF-së, i cili i kalon
kufijtë përkatës të direktivave.
"Vlera më e lartë SAR për këtë telefon celular kur është testuar për përdorimin në trup dhe
pajtueshmërinë ndaj standardit është 0.757 W/kg. Ndërkohë që mund të ketë ndryshime
mes niveleve të SAR në telefona të ndryshëm dhe pozicione të ndryshme, ato të gjitha
janë në përputhje me direktivat përkatëse ndërkombëtare dhe kërkesat e BE-së për
ekspozimet RF (valët radio)"
Kufizimi i ekspozimit në fushat me radiofrekuenca (RF)
Për personat e interesuar rreth kufizimit të ekspozimit të tyre në fushat RF, Organizata
Botërore e Shëndetësisë (OBSH) jep këshillat e mëposhtme:

Fikeni në mjedise shpërthyese
Përdorni vetëm aksesorë të miratuar
113

IP4600_VF975_VF975N_UM_AL_09_06_13.indd 113-114

(1)

Testet janë kryer në përputhje me standardin IEC PT62209-1
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Më shumë informacion mbi këtë subjekt mund të gjeni nga faqja e internetit OBSH-së
http://www.who.int/peh-emf WHO Fact sheet 193: June 2000.
Informacioni rregullator
Aprovimet dhe njoftimet e mëposhtme zbatohen në vende specifike siç tregohet.

Vodafone 975N:

Vodafone 975:
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Shpërqendrimi
Drejtimi i mjetit
Drejtimit i mjetit duhet t'i kushtohet vëmendje e plotë në çdo kohë për të ulur rrezikun e
një aksidenti. Përdorimi i telefonit gjatë drejtimit të mjetit (edhe me një komplet përdorimi
pa duar) shkakton shpërqendrim dhe mund të çojë në një aksident. Ju duhet të veproni
në përputhje me ligjet dhe rregulloret lokale duke kufizuar përdorimin e pajisjeve me valë
gjatë drejtimit të mjetit.
Përdorimi i makinerive
Përdorimit të makinerive duhet t'i kushtohet vëmendje e plotë në çdo kohë për të ulur
rrezikun e një aksidenti.
Trajtimi I produktit
Deklaratë E përgjithshme mbi trajtimin dhe përdorimin
Vetëm ju jeni përgjegjës për mënyrën e përdorimit të telefonit tuaj dhe për pasojat e këtij
përdorimi.
Ju duhet ta fikni gjithmonë telefonin sa herë që ndalohet përdorimi i telefonit.
Përdorimi i telefonit tuaj i nënshtrohet masave të sigurisë të krijuara për të mbrojtur
përdoruesit dhe mjedisin e tyre.
• Gjithmonë trajtojeni me kujdes telefonin tuaj dhe aksesorët e tij dhe mbajini në
një vend të pastër dhe pa pluhur.
• Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij në flakë të hapura ose në produkte
të ndezura të duhanit.
• Mos e ekspozoni telefonin ose aksesorët e tij ndaj lëngjeve ose lagështirës së    madhe.
• Mos e lëshoni poshtë, mos e hidhni ose mos tentoni ta përkulni telefonin tuaj
ose aksesorët e tij.
• Mos përdorni kimikate të forta, tretës ose aerosolë për të pastruar pajisjen ose
aksesorët e saj.
• Mos e lyeni telefonin ose aksesorët e tij.
• Mos tentoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij, kjo duhet bërë vetëm
nga personeli i autorizuar.
• Mos e ekspozoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij në temperature ekstreme,     
minimumi -10 dhe maksimumi +50 gradë Celsius.
• Ju lutemi kontrolloni rregulloret lokale për hedhjen e produkteve elektronike.
Mos e mbani telefonin në xhepin e pasmë, sepse mund të thyhet kur të uleni.
Fëmijët E vegjël
Mos e lini telefonin dhe aksesorët e tij në një vend ku arrihen nga fëmijët e vegjël ose mos
i lejoni të luajnë me to.
Ata mund të lëndohen ose mund të lëndojnë të tjerët ose mund të dëmtojnë
aksidentalisht telefonin.
Telefoni juaj përmban pjesë të vogla me buzë të mprehta që mund të shkaktojnë lëndim
ose që mund të shkëputen dhe të përbëjnë rrezik mbytjeje.
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Çmagnetizimi
Për të shmanguar rrezikun e çmagnetizimit mos mbani pranë telefonit tuaj
pajisje elektronike ose materiale magnetike për një kohë të gjatë.
Shkarkimi elektrostatik (ESD)
Mos i prekni kontaktet metalike të kartës SIM.
Antena
Mos e prekni antenën pa qenë nevoja.
Pozicioni normal i përdorimit
Kur bëni ose kur merrni një thirrje, mbajeni telefonin në veshin tuaj, me
butonat në drejtim të gojës suaj ose ashtu siç mund të mbani një telefon të
linjës fikse.

Jastëkët e ajrit
Mos e vendosni një telefon në një zonë mbi një airbag ose në zonën e veprimit të airbag-ut.
Ruajeni celularin në një pozicion të sigurt përpara se të drejtoni mjetin tuaj.
Bllokimet/Errësira
Ky telefon është në gjendje të krijojë dritë vezulluese të shndritshme.
Lëndimet Nga Lëvizjet E vazhdueshme (RSI)
Për të minimizuar rrezikun nga RSI-ja, kur shkruani ose kur luani me
telefonin tuaj:
• Mos e shtrëngoni fort telefonin
• Shtypni lehtë butonat
•  Shfrytëzoni funksionet speciale në receptor, të cilat minimizojnë numrin e butonave që
duhen shtypur, si p.sh. modelet e mesazheve dhe teksti i parashikuar
• Bëni shumë pushime për t’u shtendosur dhe për t’u çlodhur
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Thirrjet E urgjencës
Ky telefon, si çdo celular, funksionon duke përdorur radio-sinjale, të cilat nuk mund të
garantojnë lidhjen në të gjitha kushtet. Prandaj, ju asnjëherë nuk duhet të mbështeteni
vetëm mbi celularin për komunikime emergjente.
Zhurma E lartë
Ky telefon është në gjendje të krijojë zhurma të larta, të cilat mund të dëmtojnë dëgjimin
tuaj. Ekspozimi i zgjatur ndaj muzikës me volum të plotë në lexuesin e muzikës mund të
dëmtojë të dëgjuarin e personit. Përdorni vetëm kufjet e rekomanduara.
MBROJENI DËGJIMIN TUAJ
Për të parandaluar dëgjimin tuaj, mos dëgjoni muzikë të zëshme në periudhë
të gjatë. Kini kujdes kur e mbani celularin tuaj pranë veshit kur e përdorni
altoparlantin e celularit.
Drita E fortë
Ky telefon është në gjendje të krijojë një rreze drite ose ta përdorni si elektrik dore, prandaj
mos e përdorni shumë afër syve.
Nxehja E celularit
Telefoni juaj mund të nxehet gjatë karikimit dhe gjatë përdorimit normal.
Siguria Elektrike
Aksesorët
Përdorni vetëm aksesorët e aprovuar.
Mos e lidhni telefonin me produkte ose aksesorë të papajtueshëm.
Kini kujdes të mos prekni ose mos lejoni objektet metalike, si p.sh.
monedhat ose mbajtëset e çelësave, që të bëjnë kontakt ose që të bëjnë qark të shkurtër
me terminalet e baterisë.
Lidhja në një makinë
Kërkoni një këshillë profesional kur lidhni ndërfaqen e një telefoni me sistemin elektrik të mjetit.
Produktet me Defekt dhe Të dëmtuara
Mos tentoni ta çmontoni telefonin tuaj ose aksesorët e tij.
Vetëm personeli i kualifikuar duhet t'i bëjë shërbim ose ta riparojë telefonin ose aksesorët e tij.
Nëse telefoni juaj ka rënë në ujë, është shpuar ose nëse ka pësuar një goditje të rëndë,
mos e përdorni atë derisa ta keni dërguar për kontroll në një qendër shërbimi të autorizuar.
Trajtimi i Baterisë & Siguria
Gjithmonë mbylleni pajisjen dhe shkëputeni karikuesin para se ta hiqni baterinë.
Përdorni vetëm bateritë dhe ngarkuesit e dhënë, ose pajisjet e zëvendësimit të miratuara
për përdorim me celularin tuaj. Përdorimi i baterive dhe ngarkuesve të tjerë mund të jetë
i rrezikshëm.
Mos e çmontoni ose krijoni qark të shkurtër në bateri. Qarkullimet aksidentale mund të
shkaktohen nëse një objekt metalik siç është një çelës, letër, ose stilolaps prek kontaktet
e baterisë.
Përdorimi i gabuar i baterisë mund të shkaktojë zjarr, shpërthim, apo rreziqe të tjera. Në
qoftë se mendoni se është dëmtuar, mos e përdorni, çojeni atë në një qendër shërbimi
për testim.
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Interferenca
Deklaratë e përgjithshme mbi interferencën
Duhet të ushtrohet kujdes kur përdorni telefonin në afërsi të pajisjeve mjekësore
personale, si p.sh. stimuluesve kardiakë dhe pajisjeve ndihmëse të dëgjimit.
Stimuluesit kardiakë
Prodhuesit e stimuluesve kardiakë rekomandojnë se duhet të ruhet në një distancë
minimale prej 15 cm midis celularit dhe stimuluesit kardiak, për të shmanguar
interferencën e mundshme me stimuluesin kardiak. Për ta arritur këtë, përdoreni celularin
në veshin e krahut tjetër të stimuluesit kardiak dhe mos e mbani telefonin në një xhep
pranë gjoksit.
Pajisjet ndihmëse të dëgjimit
Personat me pajisje ndihmëse të dëgjimit ose me implante të tjera kokleare mund
të ndiejnë zhurma interferuese kur përdorin pajisje me valë ose kur dikush i përdor
pranë tyre. Niveli i interferencës varet nga lloji i pajisjes ndihmëse të dëgjimit dhe nga
distanca nga burimi i interferencës, dhe rritja e distancës midis tyre mund ta zvogëlojë
interferencën. Ju mund të konsultoheni gjithashtu me prodhuesin e pajisjes ndihmëse të
dëgjimit për të diskutuar rreth alternativave.
Pajisjet mjekësore
Ju lutemi këshillohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes (të pajisjes mjekësore) për
të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit tuaj mund të ndërhyjë në funksionimin e pajisjes
suaj mjekësore.
Spitalet
Fikini pajisjet tuaja me valë kur ju kërkohet të veproni kështu në spitale, në klinika
ose në mjedise të kujdesit shëndetësor. Këto kërkesa janë krijuar për të parandaluar
interferencën e mundshme me pajisjet e ndjeshme mjekësore.
Aeroplanët
Fikeni pajisjen tuaj me valë kur ju kërkohet të veproni kështu nga personeli i aeroportit
ose linjës ajrore.
Këshillohuni me personelin e linjës ajrore mbi përdorimin e pajisjeve me valë në bordin
e avionit, nëse pajisja juaj ofron ‘modalitetin e avionit’, ky modalitet duhet të aktivizohet
përpara hipjes në avion.
Interferenca në makina
Ju lutemi mbani parasysh se për shkak të interferencës së mundshme me pajisjet
elektronike, disa prodhues automjetesh e ndalojnë përdorimin e celularëve në mjetet e
tyre nëse në instalim nuk përfshihet një komplet i përdorimit pa duar së bashku me një
antenë të jashtme.
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Mjedise shpërthyese
Pikat e karburanteve dhe atmosferat shpërthyes
Në vendet me atmosfera të mundshme shpërthimi, zbatoni të gjitha shenjave për të fikur
pajisjet me valë, si p.sh. celulari juaj ose pajisjet e tjera me vale radio.
Zonat me ajër me mundësi shpërthimi përfshijnë zonat e rimbushjes me karburant, zonat
poshtë kuvertës në varka, ambientet e transferimit ose të ruajtjes së karburantit ose të
kimikateve, dhe zonat ku ajri përmban kimikate ose grimca, si p.sh. grimca drithi, pluhuri
ose metalike.
Kapsulat dhe Zonat e Shpërthimit
Fikni celularin ose pajisjet me valë kur jeni në një zone shpërthimi ose në zona ku ka
mesazhe për fikjen e pajisjeve radio me "dy drejtime komunikimi" ose të "pajisjeve
elektronike" për të shmanguar interferencën me operacionet e shpërthimit.
Celulari juaj është një transmetues që operon në bandën katërshe GSM me
(850/900/1800/1900Mhz) ose UMTS në bandën e dytë ( 900/2100MHz).

Ky simbol në telefonin tuaj, bateria dhe aksesorët do të nënkuptojë se këto
produkte duhet të dërgohen në pikat e grumbullimit në fund të jetës së tyre:
- Qendrat e mbetjeve të bashkisë me kazanë specifikë për këto lloje pajisjesh
- Shportat e grumbullimit në pikat e shitjes
Më pas ato do të riciklohen, duke parandaluar hedhjen e substancave në mjedis,
kështu që përbërësit e tyre mund të ripërdoren.
Në vendet e Bashkimit Europian:
Këto pika grumbullimi funksionojnë pa pagesë.
Të gjitha produktet me këtë shenjë duhet të dërgohen në këto pika grumbullimi.
Në juridiksione jashtë Bashkimit Europian:
Pjesët e pajisjeve me këtë simbol nuk duhet të hidhen në shportat e zakonshëm të
mbeturinave nëse juridiksioni juaj përfshin ose nëse në rajonin tuaj ka ambiente të
posaçme për grumbullimin dhe riciklimin; përkundrazi ato duhet të dërgohen në pikat e
grumbullimit që të riciklohen.
KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA NDËRROHET ME NJË BATERI TJETËR TË NJË
LLOJI TË GABUAR. HIDHINI BATERITË E PËRDORURA SIPAS KËTYRE UDHËZIMEVE.

Kjo pajisje është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të
Direktivës 1999/5/EC. Kopjen e plotë të Deklaratës së Konformitetit për telefonin
tuaj mund ta gjeni në faqen tonë: http://www.vodafone.com/smart3
Mbrojtja kundër vjedhjes (1)
Celulari juaj identifikohet nga IMEI (numri serik i telefonit) që tregohet në etiketën e
paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne ju rekomandojmë ta mbani shënim numrin
herën e parë që përdorni telefonin duke shtypur * # 0 6 # dhe pastaj ta ruajeni atë në
një vend të sigurt. Ai mund të kërkohet nga policia ose nga operatori juaj nëse ju vjedhin
telefonin. Ky numër lejon bllokimin e celularit tuaj duke parandaluar përdorimin e tij nga
një person i tretë, edhe me një kartë tjetër SIM.

(1)

Kontaktoni me operatorin tuaj të rrjetit për disponueshmërinë e shërbimit
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13 Garancia e celularit
RREGULLA DHE KUSHTET E GARANCISË
1. Vodafone e jep këtë garanci për këtë Celular për një periudhë nga dy (2)
vjet të llogaritur nga data e blerjes nga pronari i miratuar (jo transferuar) në
përdorim normal.
2. Bateria ka garanci të kufizuar nga dymbëdhjete (12) muaj, dhe Ngarkuesi
nga njëzet e katër (24) muaj për defekte fabrikuese. Pajisjet e tjera kanë
garanci të kufizuar nga njëzet e katër (24) muaj për defekte fabrikuse.
3.Garancia nuk sillet për dëmtime nga;
a) Veshje normale & gërvishtje të pajisjes;

4. Celulari që ka nevojë për shërbim/riparim duhet të dërgohet me shpenzimet e
përdoruesit.
5. Kjo garanci do të jetë të pavlefshme në ndonjë prej rasteve të mëposhtme:
a) Nëse numri serik ose garancia për pajisjet janë të dëmtuar ose të hequr.
b) Nëse një kusht që përmban kjo garanci ndryshohet ose modifikohet në ndonjë
mënyrë pa miratimin paraprak me shkrim të Vodafone.
6. Garancia e kufizuar shtrihet vetëm te konsumatorët që e blejne produktin në një nga
vendet (ose zonat) e parashtruara në fund të këtij dokumenti. Garancia e kufizuar është
e vlefshme vetëm në vendet e Vodafone (ose zonat) e shitjes së Produktit.
7. Nëse produkti i kthehet Vodafone pas kalimit të afatit të garancisë Konsumatori duhet
të paguajë në përputhje me çmimet.
a) Vodafone nuk nënkupton për këtë ndonjë detyrim apo përgjegjësi tjetër përveç asaj
që jepet shprehimisht për këtë garanci të kufizuar.

b) Defekte dhe dëmtime për shkak se pajisja nuk është përdorur në mënyrën
e saj normale për klientin;

b) Të gjithë informacionet për garancinë, karakteristika e produktit dhe specifikimet

c) Trajtimi, riparimi, ndryshimi, modifikimi i paautorizuar;

8. KJO GARANCI ËSHTË NË VEND TË NJË GARANCIE TJETËR TË SHPREHUR OSE TË
NËNKUPTUAR, VEÇANËRISHT DUKE PËRFSHIRË ÇDO GARANCI TË NËNKUPTUAR
TREGTUESHMËRIE OSE PËRSHTATJE PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. VODAFONE NUK
MERR PËRSIPËR ASNJË PËRGJEGJËSI PËR SHKELJEN E GARANCISË PËRTEJ KORRIGJIMIT
TË SHKELJES NË MËNYRËN E PËRSHKRUAR MË SIPËR. NË ASNJË RAST VODAFONE NUK
DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR PASOJAT.

d) Keqpërdorimi, abuzimi, neglizhenca ose aksidente të shkaktuara në
çfarëdo mënyre;
e) Defektet ose dëmet që dalin nga testimi, përdorimi, mirëmbajtja, instalimi,
ose ndryshimi apo modifikimi i gabuar;

janë subjekt për ndryshim pa njoftim.

f) Defekte ose dëmtime për shkak se derdhjes së ushqimit ose lëngjeve,
gërryerja, ose përdorimi i tensionit të gabuar;
g) Defekte ose dëmtime në sipërfaqen plastike dhe të gjitha pjesët e tjera të
jashtme të cilat janë shkaktuar nga ana e përdoruesit;

123

IP4600_VF975_VF975N_UM_AL_09_06_13.indd 123-124

124

6/14/2013 3:08:52 AM

14 Aksesorët

15 Specifikime

Gjeneratë e fundit e telefonave GSM Vodafone ofron një tipar që ju lejon të
përdorni telefonin nga një distancë, të vendosur në një tavolinë për shembull.
Për ata që preferojnë të mbajnë bisedat e tyre konfidenciale, një kufje është
gjithashtu në dispozicion njohur si kufje.
1. Ngarkues
2. Bateri

Procesori

MTK 6575

Platformë

Android 4.1

Kujtesa

ROM: 4GB, RAM: 1GB

Dimensione (LxWxT)

NFC Versioni) Madhësia: 123.2 x 64.4 x 11.3 mm
Non NFC Version) Madhësia: 123.2 x 64.4 x 10.9 mm

3. USB kabllo
4. Kufje Stereo
Vetëm të përdorni telefonin tuaj me bateri, ngarkuesit dhe pajisje në
kutinë tuaj.

Pesha

Rreth 136 gram me bateria

Ekrani

4.0-inch TN-LCD ekran me prekje me rezolucion
800 x 480 WVGA

Rrjeti

UMTS:
Dual band 900/2100 MHZ
GSM/GPRS/EDGE:
Quad-bad 850/900/1800/1900 MHZ

GPS

GPS/internal GPS antena

Lidhja

• Bluetooth V4.0+ EDR
• Wifi:802.11b/g/n
• 3.5mm audio jack
• Micro-USB

125

IP4600_VF975_VF975N_UM_AL_09_06_13.indd 125-126

Kamera

5 mega piksele ngjyrë kamera me auto fokusim

Formate të
mbështetura audio

AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi

Formate të
mbështetura video

H.263, H.264
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Bateria

• Ringarkim litium-joni
• Kapaciteti: 1500mAh

Sloti

micro SD Kartë

Karakteristika
specifike

• 1.G-Karakteristika specifike
• 2.E-busull
• 3.Dritë dhe tjetër sensor

Shënim

Specifikimet janë lëndë për të ndryshuar pa njoftim
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