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Informacion i rëndësishëm
Ju lutemi lexoni fletën shoqëruese Informacion i rëndësishëm, para se të përdorni
telefonin tuaj celular.

Disa nga shërbimet ose tiparet e përshkruara në këtë Udhëzues përdorimi, nuk mbështeten në
të gjitha shtetet/rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha
zonat. Pa kufizim, kjo vlen për numrin ndërkombëtar të GSM-së për urgjencën, 112. Kontaktoni
me operatorin e rrjetit tuaj ose me ofruesin e shërbimit, për të përcaktuar disponueshmërinë e
çdo shërbimi ose tipari të veçantë dhe nëse zbatohen tarifa shtesë për qasjen ose përdorimin.

Përdorimi i disa tipareve dhe aplikacioneve të përshkruara në këtë udhëzues mund të
kërkojë qasjen në internet. Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave, kur
lidheni me internetin nga telefoni. Për më tepër informacion, kontaktoni me operatorin e
rrjetit tuaj pa tel.
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Udhëzues mbi qëndrueshmërinë ndaj
ujit
Në mënyrë që Xperia™ active juaj të jetë i qëndrueshëm ndaj ujit, mbulesat për portën
mikro USB dhe lidhësin e kufjeve duhet të jenë të mbyllura fort. Gjithashtu, sigurohuni se
mbulesa e pasme dhe mbulesa e baterisë janë bashkëngjitur si duhet. Manuali i Fillimit ju
siguron udhëzimet sesi të bashkëngjitni si duhet mbulesën e baterisë dhe mbulesën e
pasme.

Shmangni ekspozimin e pajisjes ndaj mjediseve me pluhur ose lagështirë të tepërt.
Përdorimi normal, si dhe dëmtimi i pajisjes tuaj mund të pakësojë aftësinë e tij për t'i
rezistuar pluhrit ose lagështirës.

>1m

Uji i oqeanit Pishina Zhytja

Uji i nxehtë Rëra/balta Lëngje të tjerë

kimikate

Mos e zhysni asnjëherë telefonin celular, portën mikro USB ose lidhësin e kufjeve në ujë,
mos e ekspozoni telefonin celular ndaj ndonjë kimikati të lëngshëm ose mos e ekspozoni
telefonin tuaj celular ndaj mjediseve me temperatura jashtëzakonisht të larta ose të ulta.
Nëse ujë ose lëg futet në portën mikro USB dhe lidhësin e fujeve, fshijeni atë me një cohë
të thatë. Qëndrueshmëria ndaj ujit e portës mikro USB dhe lidhësit të kufjeve nuk është e
garantuar në të gjithë mjediset ose kushtet.

Të gjitha pajisjet shtesë të pajtueshme, përfshirë bateritë, ngarkuesit, pajisjet pa duar,
kabllot mikro USB, kartat microSD™, rripat e të tjera nuk i rezistojnë pluhrit dhe ujit në
vetvete.

Garancia juaj nuk mbulon dëmtimin ose defektet e shkaktuara nga abuzimi apo përdorimi
jo i duhur i pajisjes tuaj. Nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me përdorimin e
produkteve tuaj, merrni ndihmë nga shërbimi ynë i ndihmës për Klientin.
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Android™ – çfarë dhe pse?
Një telefon Android™ mund të kryejë si kompjuter shumë prej funksioneve të njëjta. Por
mund ta rregulloni edhe që t'i përshtatet më mirë nevojave tuaja, për të marë
informacionin që dëshironi dhe njëkohësisht për t'u argëtuar. Mund të shtoni dhe të fshini
aplikacionet ose t'i përmirësoni, për të përmirësuar funksionalitetin. Në Android Market™
mund të shkarkoni një sërë aplikacionesh dhe lojërash nga një koleksion gjithnjë në rritje.
Ju mund të integroni në telefonin Android™ edhe aplikacione me të dhënat tuaja
personale dhe llogaritë në linjë. Për shembull, mund të arkivoni kontaktet e telefonit tuaj,
të përdorni llogaritë e ndryshme të postës elektronike dhe kalendarët tuaj nga një vend,
të informoheni për takimet tuaj dhe të përfshiheni në sa rrjete shoqërorë të doni.

Telefonat Android™ zhvillohen vazhdimisht. Kur disponohet një version i ri i softuerit dhe
telefoni e mbështet këtë softuer të ri, mund ta përditësoni telefonin, për të marrë tiparet e
reja dhe përmirësimet më të fundit.

Telefoni juaj Android™ është i ngarkuar paraprakisht me shërbimet e Google™. Për të
përfituar sa më shumë nga shërbimet e ofruara nga Google™, duhet të keni një llogari në
Google™ dhe të hyni në të kur të nisni për herë të parë telefonin. Gjithashtu duhet të keni
hyrje në Internet, për të përdorur shumë prej tipareve në Android™.

Aplikacionët
Një aplikacion është një program telefonik që ju ndihmon të kryheni një detyrë. Për
shembull, ekzistojnë aplikacionë për të bërë telefonata, për të bërë foto dhe për të
shkarkuar aplikacionë të tjerë.
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Hapat e parë

Montimi

Për të hequr mbulesën e pasme dhe mbulesën e baterisë

2

1

3

1 Futni një thua në hapësirën nën mbulesën e lidhësit të kufjeve dhe mbulesën e
portës mikro USB, pastaj ngrini të dy mbulesat.

2 Futni një thua në hapësirën (si tregohet në hapin 2 të ilustrimit më sipër), pastaj
ngrini lart mbulesën e pasme ngadalë, por fuqishëm.

3 Vendosni një thua nën buzën (e treguar nga shigjeta në mbulesën e baterisë),
pastaj ngrini lart dhe hiqni mbulesën e baterisë.

Mos përdorni sende të mprehta që mund të dëmtojnë pjesët e telefonit.

Për të futur kartën SIM dhe kartën e kujtesës

• Hiqni mbulesën e pasme dhe mbulesën e baterisë, pastaj futni kartën SIM dhe
kartën e kujtesës në foletë përkatëse.

Karta e kujtesës mund të mos jetë e përfshirë me blerjen në të gjithë tregjet.
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Për të hequr baterinë

1 Hiqni mbulesën e pasme dhe mbulesën e baterisë.
2 Vendosni majën e gishtit tuaj në pjesën e hapur në anën e poshtme të baterisë

dhe ngrini lart baterinë.

Për të hequr kartën e kujtesës

Duhet të hiqni kartën tuaj të kujtesës ose të fikni telefonin tuaj përpara sesa të hiqni më siguri
kartën e kujtesës. Për më shumë informacion, shihni Heqja e kartës së kujtesës pa e dëmtuar
në faqen 34.

• Hiqni mbulesën e pasme dhe mbulesën e baterisë, pastaj tërhiqeni kartën e
kujtesës jashtë për ta hequr.

Për të hequr kartën SIM

1
2

1 Hiqni mbulesën e pasme, mbulesën e baterisë dhe baterinë.
2 Vendosni majën e gishtit tuaj në kartën SIM dhe rrëshqiteni atë nga foleja e saj.
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Për të bashkëngjitur mbulesën e baterisë dhe mbulesën e pasme

1

3

2

1

2

1 Vendosni mbulesën e baterisë mbi pjesën e pasme të telefonit, në mënyrë që
vrima e lentes së kamerës në mbulesë të jetë e rreshtuar me lenten e kamerës.

2 Shtypni për poshtë ngadalë në të gjithë cepat e mbulesës së baterisë për t'a
bashkëngjitur atë fort.

3 Vendosni mbulesën e pasme mbi pjesën e pasme të telefonit, në mënyrë që vrima
e lentes së kamerës në mbulesë të jetë e rreshtuar me lenten e kamerës. Pastaj
shtypni për poshtë fort në të gjithë cepat e mbulesës së pasme për t'a
bashkëngjitur atë fuqishëm.

4 Shtypni për poshtë mbulesën e portës mikro USB dhe mbulesën e lidhësit të
kufjeve për t'u siguruar se janë mbyllur plotësisht.

Bashkëngjtja si duhet e mbulesës së pasme dhe mbulesës së baterisë mund të bëjë që telefoni
juaj t'i rezistojë ujit. Telefoni nuk është rezistues ndaj ujit kur mbulesa e portës mikro USB
është e hapur, për shembull, kur telefoni është duke u ngarkuar ose kur është i lidhur me një
kufje me kabllo.

12

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Ndezja dhe fikja e telefonit

Për të ndezur telefonin

1 Shtypni dhe mbani të shtypur tastin e energjisë  në anën e majtë të telefonit
derisa telefoni vibron.

2 Nëse ekrani juaj errësohet, shtypni për pak tastin e energjisë  për të aktivizuar
ekranin.

3 Për të shkyçur ekranin, tërhiqeni  nga e djathta përmes ekranit.
4 Futni PIN e kartës tuaj SIM kur t'ju kërkohet dhe përzgjidhni OK.

PIN i kartës tuaj SIM fillimisht sigurohet nga operatori i rrjetit tuaj, por mund t'a ndryshoni atë
më vonë nga menuja Cilësimet. Për të korrigjuar një gabim të bërë ndërsa futni PIN e kartës
tuaj SIM, takoni .

Mund të duhet pak kohë që telefoni të ndizet.

Për të fikur telefonin
1 Shtypni dhe mbani tastin e energjisë  derisa të hapet menyja e opsioneve.
2 Në menynë e opsioneve, takoni Fikja.
3 Takoni OK.

Telefonit mund t'i duhet pak kohë për t'u fikur.

Kyçja e ekranit
Kur telefoni juaj është ndezur dhe nuk është përdorur për një periudhë të caktuar kohë,
ekrani errësohet për të ruajtur energjinë e baterisë dhe kyçet automatikisht. Kjo kyçje
parandalon veprimet e padëshiruara në ekranin me prekje kur nuk jeni duke e përdorur.
Gjatë riprodhimit të muzikës mund të kontrolloni edhe përsëritjen e riprodhimit të pjesëve
audio pa shkyçur ekranin.

Për të aktivizuar ekranin
• Shtypni për pak tastin e energjisë .

Për të ndërprerë një pjesë audio nga ekrani i kyçjes
1 Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .
2 Kur shfaqen kontrollet e riprodhuesit muzikor, trokitni lehtë mbi .

Për të ndryshuar nga ekrani i kyçjes pjesën audio që është duke u riprodhuar
1 Për të aktivizuar ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .
2 Kur shfaqen kontrollet e riprodhuesit muzikor, trokitni lehtë mbi  ose .

Për të shkyçur ekranin

• Tërhiqni  nga e djathta përmes ekranit.

Për të kyçur ekranin me dorë
• Kur ekrani është aktiv, shtypni për pak kohë tastin e energjisë .
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Udhëzuesi i konfigurimit
Herën e parë që nisni telefonin, hapet një udhëzuesi i konfigurimit për shpjegimin e
funksioneve kryesore të telefonit dhe për t'ju ndihmuar të futni cilësimet themelore. Ky
është një moment i mirë për të konfiguruar telefonin sipas nevojave tuaja të caktuara.
Gjithashtu mund të kapërceni disa hapa dhe të përdorni udhëzuesin e konfigurimit me
dorë në një moment të mëvonshëm.

Për të përdorur me dorë udhëzuesin e konfigurimit
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Setup guide.

Llogaritë dhe shërbimet
Futuni në llogaritë tuaja të shërbimeve në Internet nga telefoni juaj dhe përfitoni nga një
sferë shërbimesh. Kombinoni shërbimet dhe merrni edhe më shumë prej tyre. Për
shembull, grumbulloni kontaktet nga llogaritë tuaja Google™ dhe Facebook™ dhe
integrojini ato në librin tuaj të telefonatave, në mënyrë që të keni gjithshka në një vend.

Mund të rregjistroni në shërbimet në Internet nga telefoni juaj, si dhe nga një kompjuter.
Kur rregjistroheni për herë të parë, krijohet një llogari me emrin tuaj të përdoruesit,
fjalëkalimin, cilësimet dhe informacionin personal. Herën tjetër që futeni, merrni një pamje
të personalizuar.

Llogaria Google™
Të paturit e një llogaria Google është kryesor për përdorimin e aplikacioneve dhe
shërbimeve me telefonin tuaj Android. Ju nevojitet një llogari Google™, për shembull, për
të përdorur aplikacionin Gmail™ në telefonin tuaj, për të biseduar me miqtë duke
përdorur Google Talk™, për të sinkronizuar kalendarin e telefonit tuaj me Google
Calendar™ tuaj dhe për të shkarkuar aplikacione dhe lojra nga Android Market™.

Llogaria e Microsoft® Exchange ActiveSync®

Sinkronizoni telefonin tuaj me llogarinë tuaj të korporatës të Microsoft® Exchange
ActiveSync®. Në këtë mënyrë, mbani me vete postën elektronike, kontaktet dhe ngjarjet
e kalendarit të punës suaj gjatë gjithë kohës.

Llogaria Facebook™
Facebook™ është një shërbim i rrjetit shoqëror që ju lidh me miq, familjen dhe kolegë
nga e gjithë bota. Konfiguroni Facebook që të funksionojë në telefonin tuaj, në mënyrë që
të mbani kontakte nga kudo.

Llogaria SyncML™
Sinkronizoni telefonin tuaj me një server Interneti duke përdorur SyncML™. Shihni dhe
menaxhoni kontaktet, ngjarjet e kalendarit dhe kujtesoret nga telefoni juaj po aq thjesht
sa do t'a bënit nga një kompjuter.
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Njohja me telefonin tuaj

Pamja e përgjithshme e telefonit
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1. Sensori i dritës

2. LED-i i njoftimeve

3. Mikrofolësi

4. Ndijori i afërsisë 1

5. Ndijori i afërsisë 2

6. Tasti i volumit/tasti i zoom-it

7. Ekrani me prekje

8. Tasti i kamerës

9. Tasti i menysë

10. Vrima e rripit

11. Tasti i ekranit bazë

12. Mikrofoni kryesor

13. Tasti prapa

14. Mikrofoni i dytë

15. Drita LED e kamerës

16. Tasti i energjisë/Kyçja e ekranit

17. Altoparlanti

18. Lentja e kamerës

19. Mbulesa e portës mikro USB

20. Mbulesa e lidhjes së kufjeve

21. Porta mikro USB

22. Lidhësi i kufjes

Përdorimi i tasteve

Prapa
• Ktheheni tek ekrani i mëparshëm
• Mbyllni tastierën numerike në ekran, një kuti dialogu, një meny opsionesh ose panelin e njoftimit

Ekrani bazë
• Shkoni tek Ekrani bazë
• Mbajeni të shtypur pak çaste për të hapur një dritare që afishon aplikacionet e përdorura së fundi

Menyja
• Hapni një listë opsionesh të disponueshme në ekranin ose aplikacionin aktual

Bateria

Ngarkimi i baterisë
Bateria e telefonit është pjesërisht e ngarkuar kur e blini telefonin. Mund të kalojnë pak
minuta para se të shfaqet në ekran ikona e baterisë , kur e lidhni kabllon e ngarkuesit
të telefonit me një burim energjie siç është një portë USB ose një ngarkues telefoni. Ende
mund t'a përdorni telefonin tuaj ndërsa është duke u ngarkuar. Ngarkimi i telefonit për një
kohë të gjatë, për shembull gjithë natën, nuk e dëmton baterinë apo telefonin.

Bateria fillon të shkarkohet pak pasi ngarkohet plotësisht dhe pastaj ngarkohet përsëri pas një
kohe të caktuar, kur lidhet ngarkuesi i telefonit. Kjo është për të zgjatur jetën e baterisë dhe
mund të bëjë që gjendja e ngarkimit të tregojë një nivel nën 100 për qind.
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Për të ngarkuar telefonin

1

3

2

1 Futni ngarkuesin e telefonit në një prizë elektrike.
2 Futni njërin skaj të kabllos USB në ngarkues (ose në portën USB të një

kompjuteri).
3 Futeni skajin tjetër të kabllos në portën micro USB në telefon, me simbolin USB të

drejtuar lart. Drita LED e gjendjes së baterisë ndriçohet kur fillon ngarkimi.

4 Kur drita LED e gjendjes së baterisë është e gjelbër, telefoni është ngarkuar
plotësisht. Shkëputeni kabllon USB nga telefoni duke e tërhequr drejt jashtë.

Sigurohuni që të mos e përkulni lidhësin kur të hiqni kabllon nga telefoni.

Gjendja LED e baterisë

E gjelbër Bateria është plotësisht e ngarkuar

E kuqe pulsuese Niveli i baterisë është i ulët

Portokalle Bateria është duke u ngarkuar. Niveli është midis "i ulët" dhe "plot"

Për të kontrolluar nivelin e baterisë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Rreth telefonit > Gjendja > Niveli i

baterisë.

Përmirësimi i rendimentit të baterisë
Këshillat e mëposhtme mund t'ju ndihmojnë që të përmirësoni rendimentin e baterisë:

• Ngarkojeni shpesh telefonin tuaj. Kjo nuk do të ndikojë jetën e baterisë.
• Shkarkimi i të dhënave nga Interneti konsumon energji. Kur nuk jeni duke e përdorur

Internetin, mund të kurseni energji duke çaktivizuar të gjitha lidhjet e të dhënave përmes
rrjetëve celularë. Mund t'a bëni këtë nga Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare > Të
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dhënat u aktivizuan. Ky cilësim nuk parandalon telefonin tuaj nga transmetimi i të
dhënave përmes rrjetëve të tjerë me valë.

• Çaktivizoni GPS, Bluetooth™ dhe Wi-Fi® kur nuk keni nevojë për këto tipare. Mund t'i
aktivizoni dhe çaktivizoni më lehtë duke shtuar miniaplikacionin e ndërrimit të gjendjes tek
Ekrani bazë juaj. Nuk ka nevojë të çaktivizoni funksionin 3G.

• Cilësoni sinkronizimin e aplikacionëve tuaj (të përdorur për të sinkronizuar postën
elektronike, kalendarin dhe kontaktet tuaj) që të sinkronizohen me dorë. Gjithashtu mund
të sinkronizoni automatikisht, por rrisni intervalët e sinkronizimit.

• Kontrolloni menunë e përdorimit të baterisë në telefon për të parë se cilët aplikacionë
përdorin energjinë më të shumtë. Bateria juaj konsumon më shumë energji kur përdorni
aplikacione të rrjedhjes së videove dhe muzikës, të tillë si YouTube™. Disa aplikacione të
Android Market™ gjithashtu konsumojnë më shumë energji.

• Mbyllni dhe dilni nga aplikacionet që nuk jeni duke përdorur.
• Ulni nivelin e ndriçimit të shfaqjes së ekranit.
• Fikni telefonin tuaj ose përdorni Modalitet Në avion nëse jeni në një zonë pa mbulim nga

rrjeti. Përndryshe, telefoni do të vazhdojë të kërkojë rrjete në dispozicion dhe kjo
konsumon energji.

• Përdorni një pajisje pa duar origjinale të Sony Ericsson për të dëgjuar muzikë. Pajisjet pa
duar kërkojnë më pak energji të baterisë sesa altoparlantët e telefonit.

• Mbani telefonin tuaj në gjendje gatishmërie kurdoherë që të jetë e mundur. Koha e
gatishmërisë i referohet kohës gjatë të cilës telefoni është i lidhur me rrjetin dhe nuk është
duke u përdorur.

• Shkoni te www.sonymobile.com për të marë këshillat më të fundit mbi rendimentin e
baterisë për modelin e telefonit tuaj.

Për qasjen në menynë e përdorimit të baterisë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bateria, për të parë se cilat aplikacione të

instaluara e konsumojnë më shumë fuqinë e baterisë.

Për të shtuar miniaplikacionin e trafikut të të dhënave në ekranin bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shto > Miniaplikacionet.
3 Përzgjidhni miniaplikacionin Trafiku i të dhënave. Tani mund ta aktivizoni dhe

çaktivizoni më lehtë lidhjen e të dhënave.

Përdorimi i ekranit me prekje
Kur e blini telefonin tuaj, në ekranin e tij është ngjitur një fletë plastike mbrojtëse. Duhet
t'a hiqni këtë fletë përpara sesa të përdorni ekranin me prekje. Përndryshe, ekrani me
prekje mund të mos funksionojë siç duhet.

Kur telefoni juaj është ndezur dhe nuk është përdorur për një periudhë të caktuar kohë,
ekrani errësohet për të ruajtur energjinë e baterisë dhe kyçet automatikisht. Kjo kyçje
parandalon veprimet e padëshiruar në ekranin me prekje kur nuk jeni duke e përdorur
atë. Gjithashtu mund të cilësoni kyça personalë për të mbrojtur abonimin tuaj dhe për t'u
siguruar se vetëm ju mund të përdorni përmbajtjen e telefonit tuaj.

Ekrani i telefonit tuaj është prodhuar prej xhami. Mos e prekni ekranin nëse xhami është krisur
ose thyer. Shmangni përpjekjet për të riparuar vetë një ekran të dëmtuar. Ekranet prej xhami
janë të ndjeshëm ndaj rrëzimeve dhe tronditjeve mekanike. Rastet e kujdesit neglizhent nuk
mbulohen nga shërbimi i garancisë së Sony Ericsson.

Për të hapur ose përshenjuar një objekt
• Trokitni lehtë mbi objektin.

Për të shënuar ose çshënuar opsionet
• Takoni kutinë e shënimit ose opsionin e renditur përkatës.

Kutia e shënimit e shënuar

Kutia e shënimit e çshënuar
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Opsioni i renditur i shënuar

Opsioni i renditur i çshënuar

Zmadhimi
Opsionet e zmadhimit të disponueshëm varen nga aplikacioni që jeni duke përdorur.

Për të bërë zoom
• Kur disponohen, trokitni lehtë mbi  ose , për të zmadhuar ose zvogëluar.

Mund të duhet ta tërhiqni ekranin (në cilindo drejtim), që të afishohen ikonat e zoom-it.

Për të bërë zoom me dy gishta

• Vendosni njëkohësisht të dy gishtat në ekran dhe bashkojini bashkë (për të
zvogëluar pamjen) ose hapini (për të zmadhuar pamjen).

Përdorni funksionin e zoom-it gjatë shikimit të fotove dhe të hartave ose gjatë shfletimit të
internetit.

Lundrimi
Lundroni duke lëvizur gishtin lart ose poshtë në ekran. Në disa faqe në Internet gjithashtu
mund të lundroni anash.

Tërheqja ose goditja lehtë nuk do të aktivizojë ndonjë gjë në ekran.
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Për të lundruar

• Tërhiqni ose goditni lehtë me gisht në drejtimin që dëshironi të lundroni në ekran.

Për të lundruar më shpejt, goditni lehtë me gisht në drejtimin që dëshironi të shkoni në ekran.

Për të lëvizur

• Për kaluar më shpejt, lëvizni gishtin në drejtimin që dëshironi të shkoni në ekran.
Mund të prisni derisa të ndalojë lëvizja vetë ose mund t'a ndaloni atë menjëherë
duke takuar ekranin.

Sensorët
Telefoni juaj përmban një sensor drite dhe një sensor afërsie. Sensori i dritës dallon
nivelin e dritës në mjedis dhe rregullon shkëlqimin e ekranit sipas këtij niveli. Sensori i
afërsisë çaktivizon ekran-prekjen kur fytyra juaj prek ekranin. Kjo nuk ju lejon të aktivizoni
pa dashje funksionet e telefonit gjatë një telefonate.
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Ekrani bazë
Ekrani bazë i telefonit tuaj është i barasvlershëm me desktopin e një kompjuteri. Ai është
rrugëhyrja për në tiparet kryesore të telefonit. Mund ta përshtatni Ekrani bazë me
miniaplikacione, shkurtore, dosje, tema, një sfond dhe me objekte të tjera.

Katër cepat tek Ekrani bazë ju ndihmojnë të përdorni shpejt shkurtoret e aplikacioneve
dhe të faqeve në web.

Ekrani bazë shtrihet përtej gjërësisë së rregullt të shfaqjes në ekran, kështu që duhet të
goditni lehtë majtas ose djathtas për të parë përmbajtjen në një nga katër zgjerimet e
ekranit.  afishon pjesën e Ekrani bazë në të cilën jeni.

02:40
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Për të shkuar tek ekrani kryesor
• Shtypni .

Për të shfletuar ekranin kryesor
• Kaloni djathtas ose majtas.

Për të përndarë një objekt nga ekrani bazë
1 Shtypni , për të hapur Ekrani bazë.
2 Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe telefoni vibron, pastaj

zvarriteni objektin në .
3 Përzgjidhni një opsion dhe konfirmojeni, nëse është e nevojshme. Tani mund t'ia

përndani shokëve tuaj aplikacionet dhe miniaplikacionet që dëshironi, që ata të
mund t'i shkarkojnë dhe t'i përdorin.

Miniaplikacionet
Miniaplikacionet janë aplikacione të vogla që mund t'i përdorni drejtpërdrejt në Ekrani
bazë. Për shembull, miniaplikacioni Riprodhuesi muzikor ju mundëson fillimin e
drejtpërdrejtë të riprodhimit të muzikës dhe miniaplikacioni Timescape™ shfaq mesazhet
në hyrje.

Madhësia e disa miniaplikacioneve mund të ndryshohet, kështu që mund t'i zgjeroni për
të parë më tepër përmbajtje ose t'i tkurrni për të liruar hapësirën në Ekrani bazë.

Për të shtuar një miniaplikacion në ekranin bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shto > Miniaplikacionet.
3 Trokitni lehtë mbi një miniaplikacion.
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Për të ndryshuar madhësinë e një miniaplikacioni
1 Prekni dhe mbani një miniaplikacion derisa të zmadhohet dhe të dridhet telefoni,

pastaj lëshojeni miniaplikacionin. Nëse madhësia e një miniaplikacioni mund të
ndryshohet, shfaqet një kornizë e theksuar dhe pikat e ndryshimit të madhësisë.

2 Zvarritni përjashta ose përbrenda pikat, për të tkurrur ose zgjeruar
miniaplikacionin.

3 Për të konfirmuar madhësinë e re të miniaplikacionit, trokitni lehtë kudo në Ekrani
bazë.

Për pamjen e përgjithshme të të gjithë miniaplikacioneve në ekranin bazë
• Bashkoni dy gishtat në cilëndo zonë të Ekrani bazë. Të gjitha miniaplikacionet nga

pjesët e ndryshme të Ekrani bazë shfaqen tani në një pamje.

Kur të gjitha miniaplikacionet e Ekrani bazë të jenë kombinuar në një pamje, trokitni lehtë mbi
cilindo miniaplikacion, për të shkuar te pjesa e Ekrani bazë që përmban miniaplikacionin.

Riorganizimi i ekranit bazë
Përshtatni paraqitjen e ekranit bazë dhe ndryshoni tiparet që mund të përdorni nga ai.
Ndryshoni sfondin e ekranit, zhvendosni objektet rreth e rrotull, krijoni dosje dhe shtoni
shkurtore për kontaktet.

Për të hapur menynë e opsioneve të ekranit bazë
Menynë e opsioneve të Ekrani bazë mund ta hapni me dy mënyra:

• Nga Ekrani bazë, shtypni .
• Prekni dhe mbani cilëndo pjesë të Ekrani bazë.

Riorganizimi i cepave të ekranit bazë
Riorganizoni objektet në cepat e ekranit bazë me shkurtoret e aplikacioneve ose të
faqeve në web (kujtesoreve) që përdorni më shpesh. Mund të shtoni maksimumi katër
shkurtore në secilin prej cepave.

Për të shtuar një aplikacion në një cep
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Prekeni dhe mbajeni një aplikacion derisa të afishohet Ekrani bazë dhe të dridhet

telefoni, pastaj tërhiqeni aplikacionin për te një nga cepat.

Për të shtuar në një cep shkurtoren e një faqeje në web
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shto > Shkurtoret > Kujtesorja.
3 Përzgjidhni një kujtesore që doni të shtoni te Ekrani bazë.
4 Tërhiqeni kujtesoren në një nga cepat.

Shikoni Për të shtuar në ekranin bazë një faqe uebi të shënuar si kujtesore në faqen 83.

Për të fshirë një objekt nga një cep
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi njërin prej cepave për ta zmadhuar.
2 Prekni dhe mbani një objekt në cep derisa të dridhet telefoni, pastaj tërhiqeni

objektin në .

Për të hequr një objekt nga një cep
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi njërin prej cepave për ta zmadhuar.
2 Prekni dhe mbani një objekt në cep derisa të dridhet telefoni, pastaj tërhiqeni

objektin nga cepi dhe lëshojeni në një zonë të Ekrani bazë.
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Për të shtuar një shkurtore ne ekranin bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shto > Shkurtoret.
3 Gjeni dhe përzgjidhni një shkurtore.

Shtoni shkurtoren e një aplikacioni drejtpërdrejt nga ekrani i aplikacionit duke prekur dhe
mbajtur aplikacionin.

Për të shtuar një dosje në ekranin bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Takoni Shto > Dosja.
3 Futni një emër për dosjen dhe trokitni lehtë mbi U krye.

Tërhiqni dhe lëshoni një objekt mbi një objekt tjetër në ekranin bazë, për të krijuar
automatikisht një dosje.

Për të shtuar objekte në një dosje
• Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe telefoni vibron, pastaj

tërhiqeni objektin në dosje.

Për të riemërtuar një dosje
1 Trokitni lehtë mbi dosje për ta hapur.
2 Prekni shiritin e titullit të dosjes, për të afishuar fushën Emri i dosjes .
3 Futni emrin e ri të dosjes dhe trokitni lehtë mbi U krye.

Për të zhvendosur një objekt në ekranin bazë
1 Shtypni , për të hapur Ekrani bazë.
2 Prekni dhe mbani një objekt derisa ai të zmadhohet dhe telefoni dridhet. Pastaj

tërhiqeni objektin te vendi i ri.

Për të fshirë një objekt nga ekrani kryesor
• Prekni dhe mbani një objekt derisa të zmadhohet dhe telefoni vibron, pastaj

tërhiqeni objektin në .

Ndryshimi i sfondit të ekranit bazë
Përshtatni Ekrani bazë sipas stilit tuaj, duke përdorur sfonde dhe tema të ndryshme.

Për të ndryshuar sfondin e ekranit bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Sfondi, pastaj përzgjidhni një sfond.

Mund të përdorni një foto që keni bërë ose një animacion. Shkoni në Android Market™ dhe në
burime të tjera për të shkarkuar, për shembull, sfonde të gjalla që ndryshojnë sipas ndryshimit
të orëve të ditës.

Për të cilësuar një temë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Tema, pastaj përzgjidhni një temë.

Kur ndryshoni një temë, ndryshon edhe sfondi në disa aplikacione.

Hyrja te dhe përdorimi i aplikacionëve
Hapni aplikacionët nga shkurtoret në Ekrani bazë tuaj ose nga ekrani i aplikacionit.

Ekrani i aplikacionit
Ekrani i aplikacionit, të cilin e hapni nga Ekrani bazë juaj, përmban aplikacionët që vijnë të
instaluar me telefonin tuaj, si dhe aplikacionet që shkarkoni.
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Ekrani i aplikacionit shtrihet përtej gjërësisë së rregullt të ekranit, kështu që duhet të
lëvizni majtas dhe djathtas për të parë të gjithë përmbajtjen.

Për të hapur ekranin e aplikacionit

• Nga Ekrani bazë juaj, takoni .

Për të shfletuar ekranin e aplikacionit
• Hapni ekranin e aplikacionit, pastaj lëvizni djathtas ose majtas.

Për të krijuar një shkurtore për një aplikacion në ekranin kryesor
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni .
2 Prekni dhe mbani një aplikacion derisa ai të shfaqet në Ekrani bazëtuaj, pastaj

tërhiqeni atë në vendin e dëshiruar.

Për të përndarë një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Prekni dhe mbani një aplikacion derisa ai të shfaqet tek Ekrani bazë, pastaj

zvarritni objektin në .
3 Përzgjidhni një opsion dhe konfirmojeni, nëse është e nevojshme. Tani mund t'ia

përndani shokëve tuaj aplikacionet që dëshironi, që ata të mund t'i shkarkojnë dhe
t'i përdorin.

Hapja dhe mbyllja e aplikacionëve

Për të hapur një aplikacion
• Nga Ekrani bazë juaj ose ekrani i aplikacionit, takoni aplikacionin.

Për të mbyllur një aplikacion
• Shtypni .

Disa aplikacionë pezullohen kur shtypni  për të dalë, ndërsa aplikacionë të tjerë mund të
vazhdojnë të funksionojnë në sfond. Në rastin e parë, herën tjetër që hapni aplikacionin, mund
të vazhdoni aty ku e latë. Mbani mend se disa aplikacione mund të shkaktojnë tarifa të të
dhënave të lidhjes kur funksionojnë në sfond, për shembull shërbimet e rrjeteve shoqërore.

Dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundmi
Nga kjo dritare mund të shihni dhe të hyni në aplikacionet e përdorura së fundmi.

Për të hapur dritaren e aplikacionëve të përdorur së fundmi
• Shtypni dhe mbani shtypur .

Menyja e aplikacionit
Kur përdorni një aplikacion, mund të hapni një meny në çdo kohë duke shtypur tastin

 në telefon. Menyja do të marrë pamje të ndryshme, varësisht aplikacionit që po
përdorni.
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Për të hapur një meny në një aplikacion
• Kur po përdorni aplikacionin, shtypni .

Jo të gjitha aplikacionet kanë meny.

Riorganizimi i ekranit të aplikacionit tuaj
Lëvizni aplikacionët rreth e rrotull në ekranin aplikacioni sipas preferencave tuaja.

Për të renditur aplikacionet në ekranin e aplikacioneve
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , për të shkuar në ekranin e aplikacioneve.
2 Trokitni lehtë mbi  dhe përzgjidhni një opsion.

Për të lëvizur një aplikacion në ekranin e aplikacionit
1 Hapni ekranin e aplikacionit, pastaj takoni .
2 Prekni dhe mbani një objekt derisa ai të zmadhohet dhe telefoni vibron, pastaj

tërhiqeni objektin te vendi i ri.
3 Takoni  për të dalë nga modaliteti i modifikimit.

Mund të lëvizni aplikacionët tuaj vetëm kur  është përzgjedhur.

Për të çinstaluar një aplikacion nga ekrani i aplikacioneve
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi . Të gjitha aplikacionet që mund të çinstalohen shenjohen me

ikonën e .
3 Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të çinstaloni, pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

Gjendja dhe njoftimet
Shiriti i gjendjes në krye të ekranit tregon se çfarë po ndodh në telefonin tuaj. Në të
majtë, merrni njoftime kur ka ndonjë gjë të re ose që po zhvillohet. Për shembull, këtu
afishohen njoftimet e mesazheve të reja dhe të kalendarit. Ana e djathtë tregon fuqinë e
sinjalit, gjendjen e baterisë dhe informacione të tjera.

Kontrolli i njoftimeve dhe veprimtarive të vazhdueshme
Mund të tërhiqni poshtë rripin e gjendjes për të hapur panelin e njoftimit dhe të merrni më
shumë informacion. Për shembull, hapni një mesazh të ri ose shihni një ngjarje të
kalendarit nga paneli i njoftimit. Gjithashtu mund të hapni edhe aplikacionë ekzekutues,
të tillë si riprodhuesi muzikor.
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Për të hapur panelin e njoftimeve

• Tërhiqeni poshtë rripin e gjendjes.

Për të mbyllur panelin e njoftimeve

• Tërhiqeni lart kartelën në pjesën e poshtme të panelit të njoftimit.

Për të hapur një aplikacion ekzekutues nga paneli i njoftimeve
• Trokitni lehtë mbi ikonën e aplikacionit ekzekutues për ta hapur.

Për të hapur menynë e cilësimeve të telefonit nga paneli i njoftimeve
• Trokitni lehtë mbi .

Për të zbrazur një njoftim nga paneli i njoftimeve
• Vendoseni gishtin mbi një njoftim dhe goditeni lehtë majtas ose djathtas.

Për të zbrazur të gjitha njoftimet nga paneli i njoftimeve
• Trokitni lehtë mbi .
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Menuja e cilësimeve të telefonit
Shihni dhe ndryshoni cilësimet e telefonit tuaj nga menuja cilësimet.

Për të parë cilësimet e telefonit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet.

Shtypja e tekstit
Përdorni ose tastierën telefonike ose tastierën në ekran për të futur shkronja, numra dhe
shenja të tjera. Tastiera telefonike është e ngjashme me një tastierë standarde telefoni
me 12 taste, ndërsa tastiera në ekran ka strukturën QWERTY.

Tastiera telefonike
Tastiera telefonike është e ngjashme me një tastierë standarde telefoni me 12 taste. Ajo
ju jep mundësitë e futjes së parashikuar dhe të futjes me shumë shtypje të tekstit. Mund
të aktivizoni metodën e futjes së tekstit me tastierën telefonike nëpërmjet cilësimeve të
tastierës. Tastiera telefonike disponohet vetëm në orientimin si portret.

Përdorimi i tastierës telefonike

1

6 7

8

4

3

2

5

1 Zgjidhni një opsion për futjen e tekstit

2 Ndryshoni madhësinë e karaktereve dhe aktivizoni kyçjen e shkronjave të mëdha

3 Shfaqni numrat

4 Shfaqni simbolet dhe buzëqeshjet

5 Futni një hapësirë

6 Hapni menynë e cilësimeve të futjes së tekstit, për të ndryshuar p.sh. Gjuhët e shkrimit. Ky tast ndryshon
gjithashtu gjuhën e shkrimit, kur përzgjidhet më tepër se një gjuhë e futjes.

7 Futni një shenjë kthimi ose konfirmoni futjen e tekstit

8 Fshini karakterin para kursorit

Të gjitha ilustrimet janë vetëm për ilustrim dhe mund të mos pasqyrojnë saktësisht telefonin
real.

Për të shfaqur tastierën telefonike për të futur tekst
• Me telefonin në orientimin si portret, trokitni lehtë mbi një fushë ku futet tekst.

Për të futur tekst duke përdorur tastierën telefonike
Gjatë përdorimit të tastierës telefonike, mund të zgjidhni njërin prej dy opsioneve të futjes:

• Kur në tastierën telefonike afishohet , trokitni lehtë mbi çdo tast shkronje vetëm një
herë, edhe nëse shkronja që doni nuk është shkronja e parë në tast. Trokitni lehtë mbi
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fjalën që afishohet ose trokitni lehtë mbi , për të parë sugjerime të tjera për fjalën dhe
për të përzgjedhur një fjalë nga lista.

• Kur në tastierën telefonike afishohet , trokitni lehtë mbi tastin në ekran për shkronjën
që doni të futni. Vazhdoni ta shtypni këtë tast derisa të përzgjidhet shkonja e dëshiruar.
Pastaj bëni të njëjtën gjë për shkronjën tjetër që dëshironi të futni e kështu me radhë.

Për të fshehur tastierën telefonike
• Kur tastiera telefonike të jetë e hapur, shtypni .

Për të kaluar mes shkronjave të mëdha dhe atyre të vogla
• Përpara sesa të futni një shkronjë, takoni  për të kaluar në shkronja të mëdha

, ose anasjelltas.

Për të aktivizuar kyçjen e shkronjave të mëdha
• Para se të shkruani një fjalë, takoni  ose  derisa të shfaqet .

Për të futur numrat duke përdorur tastierën telefonike
• Kur tastiera telefonike është e hapur, trokitni lehtë mbi . Afishohet një tastierë

telefonike me numra.

Për të futur simbole dhe buzëqeshje duke përdorur tastierën telefonike
1 Kur tastiera telefonike është e hapur, trokitni lehtë mbi . Afishohet një tabelë me

simbole dhe buzëqeshje.
2 Lundroni lart ose poshtë për të parë opsione të tjera. Trokitni lehtë mbi një simbol

ose buzëqeshje, për ta përzgjedhur.

Për të fshirë shenja
• Takoni për të vendosur kursorin pas shenjës që dëshironi të fshini, pastaj takoni

.

Për të futur një shenjë të kontrollit
• Kur futni tekst, takoni  për të futur një shenjë të kontrollit.

Për të përzgjedhur tekstin
1 Kur futni tekst, prekeni dhe mbajeni fushën e tekstit ose trokitni lehtë dy herë

brenda fushës së tekstit.
2 Fjala që prekni përshenjohet nga shenjëza në të dyja anët. Zvarritni shenjëzat

majtas ose djathtas për të përzgjedhur më shumë tekst.

Për të modifikuar tekstin në orientimin si portret
1 Kur futni tekst, prekeni dhe mbajeni fushën e tekstit derisa të shfaqet shiriti i

aplikacionit.
2 Përzgjidhni tekstin që doni të modifikoni dhe më pas përdorni shiritin e aplikacionit

për të bërë ndryshimet e dëshiruara.

Për të ngjitur tekst nga kujtesa e përkohshme, gjithashtu mund ta mbani fushën e tekstit derisa
të shfaqet Ngjit dhe më pas trokitni lehtë mbi Ngjit.

Shiriti i aplikacionit

1 32 54

1 Mbyllni shiritin e aplikacionit

2 Përzgjidhni të gjithë tekstin
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3 Pritni tekstin

4 Kopjoni tekstin

5 Ngjitni tekstin

 shfaqet vetëm kur keni ruajtur tekst në kujtesën e përkohshme.

Për të modifikuar tekstin në orientimin si peizazh
1 Kur futni tekst, prekeni dhe mbajeni fushën e tekstit derisa të shfaqet Modifiko....
2 Përzgjidhni tekstin me të cilin dëshironi të punoni, më pas trokitni lehtë mbi

Modifiko... dhe përzgjidhni një opsion.

Për të ngjitur tekst nga kujtesa e përkohshme, gjithashtu mund ta mbani fushën e tekstit derisa
të shfaqet Ngjit dhe më pas trokitni lehtë mbi Ngjit.

Tastiera në ekran
Trokitni lehtë mbi tastet e tastierës QWERTY në ekran, për të futur me lehtësi tekstin.
Disa aplikacione e hapin automatikisht tastierën në ekran. Mund ta hapni këtë tastierë
edhe duke prekur një fushë teksti.

Përdorimi i tastierës në ekran

12:453G

.,

5
1

6
7

432

1 Ndryshon madhësinë e shenjave dhe ndez kyçjen e shkronjave të mëdha. Për disa gjuhë, ky tast përdoret
për të lejuar përdorimin e shkronjave shtesë të gjuhës.

2 Mbyllni shikimin e tastierës në ekran

3 Shfaq numrat dhe simbolet. Prekni dhe mbani për të shfaqur fytyra me buzëqeshje.

4 Fut një hapësirë

5 Hap menunë e cilësimeve të futjes për të ndryshuar, për shembull Gjuhët e shkrimit. Ky tast gjithashtu
ndryshon gjuhën e shkrimit kur është zgjedhur më shumë se një gjuhë e futjes.

6 Fut një shenjë të kontrollit ose konfirmon futjen e tekstit

7 Fshin një shenjë përpara treguesit të shenjës

Të gjitha ilustrimet jepen vetëm për qëllime ilustrimi dhe mund të mos përshkruajnë saktë
telefonin real.

Për të hapur për herë të parë tastierën në ekran
• Mbajeni horizontalisht telefonin dhe trokitni lehtë mbi një fushë për futjen e tekstit.
• Për të përdorur tastierën në ekran në orientimin si portret, trokitni lehtë mbi një

fushë të futjes së tekstit, pastaj trokitni lehtë mbi  ose prekni dhe mbani ,
nëse keni përzgjedhur tashmë më shumë se një gjuhë të futjes. Trokitni lehtë mbi
Tastiera si portret dhe përzgjidhni një opsion.

Pasi të bëni cilësimin, mund ta aktivizoni tastierën në ekran thjesht duke trokitur lehtë mbi një
fushë të futjes së tekstit.
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Për të ndërruar tastierën në ekran me tastierën telefonike dhe anasjelltas
1 Kur futni tekst, trokitni lehtë mbi  ose prekni dhe mbani , nëse keni

përzgjedhur tashmë më shumë se një gjuhë të futjes.
2 Trokitni lehtë mbi Tastiera si portret dhe përzgjidhni një opsion.

Mos harroni se tastiera telefonike disponohet vetëm në orientimin si portret.

Për të futur tekst duke përdorur tastierën në ekran
• Për të futur një shenjë të dukshme në tastierë, trokitni lehtë mbi shenjën.
• Për të futur një variant shenje, prekni dhe mbani një shenjë të zakonshme të

tastierës për të nxjerrë një listë opsionesh të disponueshme, pastaj përzgjidhni nga
lista. Për shembull, për të futur "é", prekni dhe mbani "e" derisa të afishohen
opsionet e tjera, pastaj, ndërsa mbani gishtin të shtypur në tastierë, tërhiqeni dhe
përzgjidhni "é".

Për të futur numra ose simbole
• Kur futni tekst, trokitni lehtë mbi . Afishohet një tastierë me numra dhe simbole.

Trokitni lehtë mbi , për të parë opsione të tjera.

Për të futur një smiley
1 Kur futni tekst, prekni dhe mbani .
2 Përzgjidhni një smiley.

Cilësimet e tastierës së zakonshme dhe të tastierës
telefonike
Mund të përzgjidhni cilësimet për tastierën në ekran dhe tastierën telefonike, si p.sh për
gjuhën e shkrimit dhe korrigjimin automatik.

Për të hyrë te cilësimet e tastierës në ekran dhe të tastierës telefonike
• Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose tastierën telefonike, trokitni

lehtë mbi . Nëse keni përzgjedhur më shumë se një gjuhë shkrimi, më mirë
prekni dhe mbani .

Për të ndryshuar gjuhën e shkrimit duke përdorur tastierën në ekran ose tastierën
telefonike

1 Kur futni tekst, trokitni lehtë mbi  ose prekni dhe mbani , nëse keni
përzgjedhur tashmë më shumë se një gjuhë të futjes.

2 Trokitni lehtë mbi Gjuhët e shkrimit dhe përzgjidhni gjuhët që dëshironi të
përdorni për shkrimin.

3 Nëse keni përzgjedhur më shumë se një gjuhë të futjes, trokitni lehtë mbi , për
të ndërruar gjuhët e përzgjedhura të shkrimit.

Për të ndërruar tastierat
1 Gjatë futjes së tekstit, zvarritni përposhtë shiritin e gjendjes, për të hapur panelin e

njoftimeve.
2 Trokitni lehtë mbi Zgjidh mënyrën shkrimore dhe përzgjidhni një opsion.

Cilësimet e futjes së tekstit
Kur futni tekst, mund të përdorni një meny cilësimesh të futjes së tekstit, që ju ndihmon
të cilësoni opsionet për parashikimin e tekstit. Për shembull, mund të vendosni se si
dëshironi të paraqesë telefoni alternativat e fjalëve dhe fjalët e duhura ndërsa shtypni ose
të aktivizoni aplikacionin e futjes së tekstit, që të kujtojë fjalët e reja që shkruani.
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Për të ndryshuar cilësimet e futjes së tekstit
1 Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran ose tastierën telefonike, trokitni

lehtë mbi  ose prekni dhe mbani .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet e futjes së tekstit.
3 Përzgjidhni cilësimet e dëshiruara.

Personalizimi i telefonit tuaj
Adaptojeni telefonin tuaj me nevojat tuaja duke rregulluar, për shembull, zilen tuaj
personale, gjuhën e telefonit dhe cilësimet tuaja të konfidencialitetit.

Rregullimi i volumit
Ju mund ta rregulloni volumin e tonit të ziles për telefonatat dhe njoftimet si dhe për
riprodhimin e muzikës dhe të videove.

Për të rregulluar volumin e ziles me tastin e volumit
• Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të rregulluar volumin e riprodhimit të mediave me tastin e volumit
• Gjatë riprodhimit të muzikës ose shikimit të videos, shtypni tastin e volumit lart ose

poshtë.

Për të cilësuar telefonin në mënyrën e heshtjes
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.
3 Përzgjidhni Modaliteti Në heshtje, pastaj përzgjidhni Hesht.

Për të cilësuar telefonin në mënyrën e dridhjes
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.
3 Përzgjidhni Modaliteti Në heshtje, pastaj përzgjidhni Dridhu.

Për të cilësuar telefonin në mënyrën e ziles dhe dridhjes
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.
3 Përzgjidhni Modaliteti Në heshtje, pastaj përzgjidhni Joaktiv.
4 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dridhje kur bie zilja.

Për të përmirësuar forcën e altoparlantit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për xLOUD™.

Ora dhe data
Ju mund ta ndryshoni orën dhe datën në telefonin tuaj.

Për të cilësuar datën me dorë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Data dhe ora.
3 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Data dhe ora automatike, nëse është e

shenjuar.
4 Trokitni lehtë mbi Vendos datën.
5 Rregulloni datën duke lëvizur lart e poshtë.
6 Trokitni lehtë mbi Cakto.
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Për të cilësuar orën me dorë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Data dhe ora.
3 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Data dhe ora automatike, nëse është e

shenjuar.
4 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Përdor format 24 orësh, nëse është e shenjuar.
5 Trokitni lehtë mbi Vendos orën.
6 Lëvizni lart ose poshtë për të rregulluar orën dhe minutat.
7 Lëvizni lart ose poshtë për të rregulluar ndërmjet am dhe pm.
8 Trokitni lehtë mbi Cakto.

Për të cilësuar zonën orare
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Data dhe ora.
3 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Zona kohore automatike, nëse është e

shenjuar.
4 Trokitni lehtë mbi Zgjidh zonën orare.
5 Përzgjidhni një opsion.

Për të cilësuar formatin e datës
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Data dhe ora > Zgjidh formatin e datës.
3 Përzgjidhni një opsion.

Cilësimet e tonit të ziles

Për të cilësuar një ton zileje për telefonin
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli > Toni i ziles së telefonit.
3 Përzgjidhni një ton zileje.
4 Trokitni lehtë mbi U krye.

Për të aktivizuar tonet e prekjes
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.
3 Shenjoni kutitë e zgjedhjes Tonet e prekjes së tastierës telefonike dhe Tingujt e

prekjes.

Për të përzgjedhur një ton zileje për njoftimet
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli > Njoftimi i paracaktuar.
3 Përzgjidhni një ton zileje.
4 Trokitni lehtë mbi U krye.

Cilësimet e ekranit

Për të rregulluar ndriçimin e ekranit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Shfaq > Ndriçimi.
3 Për të ulur ndriçimin e ekranit, zvarriteni rrëshqitësin majtas. Për të rritur atë,

zvarriteni rrëshqitësin djathtas.
4 Trokitni lehtë mbi OK.

Niveli i ndriçimit ndikon mbi rendimentin e baterisë tuaj. Për këshilla sesi të përmirësoni
rendimentin e baterisës, shihni Përmirësimi i rendimentit të baterisë në faqen 17.
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Për të cilësuar ekranin që të dridhet
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Tingulli.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dridhje kur preket. Ekrani tani dridhet kur trokitni

lehtë mbi tastet funksionale dhe disa aplikacione.

Për të rregulluar kohën e mosveprimit para se ekrani të çaktivizohet
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Shfaq > Gjendje gjumi.
3 Përzgjidhni një opsion.

Për ta çaktivizuar shpejt ekranin, shtypni pak tastin e energjisë .

Për ta mbajtur ekranin aktiv gjatë ngarkimit të telefonit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Opsionet e zhvilluesit.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Qëndro zgjuar.

Gjuha e telefonit
Ju mund të zgjidhni një gjuhë për ta përdorur në telefonin tuaj.

Për të ndryshuar gjuhën e telefonit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Gjuha dhe futja > Gjuha.
3 Përzgjidhni një opsion.

Nëse përzgjidhni gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menysë, gjeni dhe trokitni
lehtë mbi ikonën e Cilësimet . Pastaj, përzgjidhni futjen përbri , dhe përzgjidhni futjen e
parë në menynë e mëposhtme. Pastaj, mund të zgjidhni gjuhën që dëshironi.

Modaliteti aeroplan
Në modalitetin aeroplan, rrjeti dhe transmetuesit e radios të telefonit tuaj fiken për të
parandaluar shqetësime me pajisjet delikate. Megjithatë, ende mund të luaji lojra, të
dëgjoni muzikë, të shihni video dhe përmbajtje tjetër, përsa kohë që kjo përmbajtje është
e ruajtur në kartën tuaj të kujtesës ose në ruajtjen e brendshme. Gjithashtu mund të
njoftoheni nga zilet, nëse zilet janë aktivizuar.

Ndezja e modalitetit aeroplan zvogëlon konsumin e baterisë.

Për të aktivizuar mënyrën Në avion
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera....
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Modalitet Në avion.

Gjithashtu mund të përzgjidhni Modalitet Në avion nga menyja Opsionet e telefonit. Për
qasjen në menynë Opsionet e telefonit, shtypni pak çaste tastin e energjisë  .

Kujtesa
Përmbajtjen mund ta ruani në një kartë kujtese dhe në kujtesën e telefonit. Muzika,
videoklipet dhe fotot ruhen në kartën e kujtesës ndërsa aplikacionet, kontaktet dhe
mesazhet ruhen në kujtesën e telefonit.

Disa aplikacione mund t'i zhvendosni nga kujtesa e telefonit në kartën e kujtesës.
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Për të zhvendosur një aplikacion në kartën e kujtesës
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Aplikacionet.
3 Trokitni lehtë mbi aplikacionin e dëshiruar.
4 Trokitni lehtë mbi Zhvendos te karta SD.

Nuk është e mundur të zhvendosni disa aplikacione nga kujtesa e telefonit në kartën e
kujtesës.

Karta e kujtesës

Ndoshta do të duhet të blini veçan një kartë kujtese.

Telefoni juaj mbështet një kartë kujtese microSD™, e cila përdoret për materialet e
mediave. Kjo lloj karte mund të përdoret edhe si një kartë kujtese e lëvizshme me pajisjet
e tjera të përputhshme.

Pa kartë kujtese nuk mund të përdorni kamerën dhe as nuk mund të riprodhoni ose të
shkarkoni skeda muzikore dhe videoklipe.

Heqja e kartës së kujtesës pa e dëmtuar
Mund ta hiqni pa e dëmtuar kartën e kujtesës nga telefoni juaj në çdo kohë, kur telefoni
është i fikur. Nëse dëshironi të hiqni kartën e kujtesës kur telefoni është i ndezur, fillimisht
duhet të çaktivizoni kartën e kujtesës përpara sesa t'a hiqni atë fizikisht nga telefoni. Kjo
mund të pengojë dëmtimin e kartës së kujtesës ose humbjen e të dhënave të ruajtura në
kartën e kujtesës.

Për të çmontuar kartën e kujtesës
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Arkivi > Çmonto kartën SD.

Formatimi i kartës së kujtesës
Mund të formatoni kartën e kujtesës në telefonin tuaj, për shembull për të hapur vend në
kujtesë. Kjo do të thotë se fshini të gjitha të dhënat në kartë.

E gjitha përmbajtja në kartën e kujtesës fshihet kur e formatoni atë. Sigurohuni se bëtë
arkivimin e çdo gjëje që dëshironi të ruani, përpara formatimit të kartës së kujtesës. Për të
arkivuar përmbajtjen tuaj, mund t'a kopjoni atë në kompjuterin tuaj. Për më shumë
informacion, referojuni kapitullit Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në faqen 118.

Për të formatuar kartën e kujtesës
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Arkivi > Çmonto kartën SD.
3 Pasi të keni hequr kartën e kujtesës, trokitni lehtë mbi Fshi kartën SD.
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Pajisja pa duar portative stereo

Për të përdorur një pajisje pa duar
1 Lidhni një pajisje portative pa duar.
2 Për t'iu përgjigjur një telefonate, shtypni tastin e trajtimit të telefonatave. Nëse

dëgjoni muzikë, ajo ndalon kur merrni një telefonatë dhe vazhdon kur telefonata
mbaron.

3 Për të mbyllur një telefonatë, shtypni tastin e trajtimit të telefonatave.

Nëse me telefonin nuk përfshihet një pajisje portative pa duar, ju mund ta blini veçan atë.

Cilësimet e mesazhimit dhe të Internetit
Për të dërguar mesazhe shkrimore dhe multimediale, dhe për të përdorur Internetin,
duhet të keni një lidhje celulare 2G/3G për të dhënat dhe cilësimet e duhura në telefon.
Ka mënyra të ndryshme si t'i merrni këto cilësime:

• Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve celularë, cilësimet për mesazhim dhe Internet
vijnë të parainstaluara në telefon. Ashtu mund të filloni të përdorni Internetin dhe të
dërgoni mesazhe menjëherë.

• Në disa raste, do t'ju jepet opsioni që të shkarkoni cilësimet për mesazhim dhe Internet
kur e ndizni telefonin për herë të parë. Këto cilësime gjithashtu mund t'i shkarkoni më
vonë, nga menyja Cilësimet.

• Cilësimet për Internet dhe për rrjetin mund t'i shtoni dhe t'i ndryshoni ju vetë në telefon,
në çdo kohë. Lidhuni me operatorin e rrjetit për informacion të hollësishëm rreth
cilësimeve për mesazhim dhe Internet.

Për të shkarkuar cilësimet e mesazhimit dhe të Internetit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Xperia™ > Cilësimet e internetit.

Për të parë Emrin aktual të Pikës së Qasjes (APN)
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.
3 Trokitni lehtë mbi Emrat e pikave të hyrjes.

Nëse keni disa lidhje të disponueshme, lidhja aktive me rrjetin do të tregohet nga një buton i
shenjuar në të djathtë.
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Për t'i konfiguruar me dorë cilësimet e APN-së
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare > Emrat e

pikave të hyrjes.
3 Shtypni .
4 Trokitni lehtë mbi APN e re.
5 Trokitni lehtë mbi Emri dhe futni emrin e profilit të rrjetit që doni të krijoni.
6 Trokitni lehtë mbi APN dhe futni emrin e pikës së qasjes.
7 Futni të gjithë informacionin tjetër të kërkuar nga operatori i rrjetit tuaj.
8 Shtypni  dhe trokitni lehtë mbi Ruaj .

Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj, për informacion të hollësishëm rreth cilësimeve të rrjetit
tuaj.

Për të ricilësuar cilësimet fillestare të Internetit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare > Emrat e pikave të

qasjes.
3 Shtypni .
4 Trokitni lehtë mbi Vendos në default.

Informacioni i përdorimit
Për qëlime të cilësisë, Sony Ericsson mbledh në mënyrë anonime raportet e problemeve
dhe statistika në lidhje me përdorimin e telefonit tuaj. Asnjë nga informacioni i mbledhur
nuk përfshin të dhëna personale. Paraprakisht, opsioni i dërgimit të informacionit të
përdorimit nuk është aktivizuar. Por mund të zgjidhni që t'a aktivizoni atë nëse dëshironi.

Për të dërguar informacionin e përdorimit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Xperia™ > Informac. i përdorimit.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Dërgo info. e përdorimit.

Për të çaktivizuar trafikun e të dhënave
Mund të çaktivizoni të gjitha lidhjet e të dhënave mbi rrjetet 2G/3G me telefonin tuaj për
të shmangun të gjithë shkarkimet dhe sinkronizimet e padëshiruar të të dhënave. Lidhuni
me operatorin e rrjetit tuaj, po të keni nevojë për informacion të hollësishëm rreth planit
tuaj të abonimit dhe kostot e trafikut të të dhënave.

Kur trafiku i të dhënave fiket, ende mund të përdorni lidhjet Wi-Fi™ dhe Bluetooth™.
Gjithashtu mund të dërgoni dhe të merrni mesazhe multimedia.

Për të çaktivizuar të gjithë trafikun e të dhënave
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.
3 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Të dhënat u aktivizuan.

Roaming i të dhënave
Në varësi të operatorit të rrjetit tuaj, mund të jetë e mundur të lejohen lidhjet celulare për
të dhënat me anë të 2G/3G jashtë rrjetit tuaj bazë (roaming). Ju lutemi vini re se mund të
zbatohen tarifa për transmetimin e të dhënave. Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për më
shumë informacion.

Aplikacionet disa herë mund të përdorin lidhjen me Internetin në rrjetin tuaj bazë pa ndonjë
njoftim, për shembull, kur dërgojnë kërkesa për kërkim dhe sinkronizim. Tarifa shtesë mund të
zbatohen për roaming të të dhënave. Këshillohuni me ofruesin e shërbimit tuaj.
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Për të aktivizuar roaming e të dhënave
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Roaming i të dhënave.

Nuk mund të aktivizoni roaming e të dhënave kur lidhjet e të dhënave janë çaktivizuar

Cilësimet e rrjetit
Telefoni ndërron automatikisht rrjetet, në varësi të rrjeteve të disponueshme në
vendndodhje të ndryshme. Fillimisht, telefoni është konfiguruar të përdorë rrjetin më të
shpejtë celular të disponueshëm për të dhënat. Por mund ta konfiguroni telefonin me
dorë, që të përdorë vetëm një rrjet më të ngadalshëm 2G për të dhënat, për të shtuar
jetën e baterisë midis ngarkimeve. Mund ta konfiguroni telefonin edhe që të përdorë një
grup rrjetesh krejt të ndryshëm ose që të sillet në mënyra të veçanta në roaming

Për të zgjedhur mënyrën e rrjetit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare.
3 Trokitni lehtë mbi Modaliteti i rrjetit.
4 Përzgjidhni mënyrën e rrjetit.

Për të përzgjedhur me dorë një rrjet tjetër
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare >

Operatorët e rrjetit.
3 Trokitni lehtë mbi Mënyra e kërkimit.
4 Kur të shfaqet një dritare kërcyese, trokitni lehtë mbi Me dorë.
5 Përzgjidhni një rrjet.

Nëse e përzgjidhni me dorë rrjetin, telefoni nuk do të kërkojë rrjete të tjera edhe nëse lëvizni
jashtë rrezes së mbulimit të rrjetit të përzgjedhur me dorë.

Për të aktivizuar përzgjedhjen automatike të rrjeteve
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Rrjetet celulare >

Operatorët e rrjetit.
3 Trokitni lehtë mbi Mënyra e kërkimit.
4 Trokitni lehtë mbi Automatik.
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Telefonimi

Telefonatat e urgjencës
Telefoni juaj mbështet numrat ndërkombëtarë të urgjencës, për shembull, 112 ose 911.
Normalisht mund t'i përdorni këta numra për të bërë telefonata të urgjencës në çdo
vend, me kartën SIM të futur ose jo, nëse jeni brenda rrezes së mbulimit të një rrjeti.

Për të bërë një telefonatë urgjence
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.
3 Futni numrin e urgjencës dhe trokitni lehtë mbi Telefon.. Për të fshirë një numër,

trokitni lehtë mbi .

Mund të bëni telefonata urgjence kur nuk është futur asnjë kartë SIM ose kur janë bllokuar
telefonatat në dalje.

Për të bërë një telefonatë urgjence ndërsa karta SIM është e kyçur
1 Takoni Telefonatë urgjence.
2 Futni numrin e urgjencës dhe takoni Telefon.. Për të fshirë një numër, takoni .

Trajtimi i telefonatave
Mund të bëni një telefonatë duke formuar me dorë një numër telefoni, duke takuar një
numër të ruajtur në listën e kontakteve në telefonin tuaj ose duke takuar numrin e
telefonit në shikimin e rregjistrit të telefonatave tuaja.

Kur bëni një telefonatë, mikrofoni kryesor i telefonit funksionon bashkë me mikrofonin e
dytë, për të mbytur zhurmën dhe tingullin në sfond.

Mos e mbuloni mikrofonin e dytë gjatë një telefonate.

Për të bërë një telefonatë duke formuar numrin
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.
3 Futni numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi Telefon.. Për të fshirë një numër,

trokitni lehtë mbi .

Për të mbyllur një telefonatë
• Trokitni lehtë mbi .

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni.
3 Prekni dhe mbani 0 derisa të shfaqet shenja “+”.
4 Futni prefiksin e shtetit, prefiksin e zonës (pa 0-n e parë) dhe numrin e telefonit,

pastaj trokitni lehtë mbi Telefon..

Për t'iu përgjigjur një telefonate

• Tërhiqni  djathtas përgjatë ekranit.

Nëse jeni duke përdorur kufjet e zakonshme të kokës pa mikrofon, duhet t'i hiqni kufjet e
kokës nga lidhësi për to, që të jeni në gjendje t'i përgjigjeni telefonatës.
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Për të refuzuar një telefonatë
• Tërhiqni  nga e majta nëpër ekran.

Për të ndryshuar volumin e mikrofolësit gjatë një telefonate
• Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të ndezur altoparlantin gjatë një telefonate
• Trokitni lehtë mbi .

Për të heshtur mikrofonin gjatë një telefonate
• Trokitni lehtë mbi .

Për të aktivizuar ekranin gjatë një telefonate
• Shtypni .

Për të futur numra gjatë një telefonate
1 Gjatë një telefonate, trokitni lehtë mbi . Shfaqet tastiera numerike.
2 Futni numrat.

Për të fikur tonin e ziles për një telefonatë të marrë
• Kur merrni telefonatën, shtypni tastin e volumit.

Telefonatat e fundit
Në rregjistrin e telefonatave, mund të shikoni telefonatat e humbura , të marra  dhe
të bëra të fundit .

Për të parë telefonatat tuaja të humbura
1 Kur keni humbur një telefonatë,  shfaqet në shiritin e gjendjes. Zvarritni poshtë

shiritin e gjendjes.
2 Trokitni lehtë mbi Telefonatë e humbur.

Për t'i telefonuar një numri nga regjistri i telefonatave
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni. Në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet pamja

e regjistrit të telefonatave.
3 Për t'i telefonuar drejtpërdrejt një numri, trokitni lehtë mbi numrin. Për të modifikuar

një numër përpara telefonimit, prekeni dhe mbajeni numrin, pastaj trokitni lehtë
mbi Modifiko nr. para telefon.

Mund t'i telefononi një numri edhe duke trokitur lehtë mbi  > Ktheji telefonatën.

Për të shtuar një numër nga regjistri i telefonatave te kontaktet tuaja
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Telefoni. Në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet pamja

e regjistrit të telefonatave.
3 Prekni dhe mbani numrin, pastaj trokitni lehtë mbi Shtoje te Kontaktet.
4 Trokitni lehtë mbi kontaktin e dëshiruar ose trokitni lehtë mbi Krijo një kontakt të

ri.
5 Modifikoni hollësitë e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi U krye.

Posta me zë
Nëse abonimi juaj përfshin një shërbim të postës me zë, telefonuesit mund të lënë
mesazhe për ju kur nuk mund t'u përgjigjeni telefonatave. Numri i shërbimit tuaj të postës
me zë normalisht ruhet në kartën tuaj SIM. Nëse jo, mund t'a merrni numrin nga siguruesi
i shërbimit tuaj dhe t'a futni atë me dorë.
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Për të futur numrin e postës suaj me zë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Cilësimet e

postës zanore > Numri i postës zanore.
3 Futni numrin e postës suaj me zë.
4 Trokitni lehtë mbi OK.

Për t'i telefonuar shërbimit të postës tuaj zanore
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Telefoni.
3 Prekni dhe mbani 1.

Telefonatat e shumëfishta
Nëse keni aktivizuar telefonatat në ardhje, mund të trajtoni telefonata të shumëfishta në
të njëjtën kohë. Kur aktivizohet, ju njoftoheni nga një bip nëse merrni një telefonatë tjetër.

Për të aktivizuar dhe çaktivizuar telefonatat në ardhje
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Cilësimet

shtesë.
3 Për të aktivizuar dhe çaktivizuar telefonatat në ardhje, trokitni lehtë mbi Pritja e

telefonatave.

Për të refuzuar një telefonatë të dytë
• Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, trokitni lehtë mbi Sinjal i zënë.

Për t'iu përgjigjur një telefonate të dytë dhe të mbaroni telefonatën në vazhdim
• Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, takoni Mbaro tel. aktuale e

përgjigju.

Për t'iu përgjigjur një telefonate të dytë dhe të vini në pritje telefonatën në vazhdim
• Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, trokitni lehtë mbi përgjigje.

Për të bërë një telefonatë të dytë
1 Gjatë një telefonate në vazhdim, takoni .
2 Futni numrin e marrësit dhe trokitni lehtë mbi .
3 Nëse marrësi përgjigjet, telefonata e parë vihet në pritje.

Për telefonatat pasuese vlen e njëjta procedurë.

Për të këmbyer midis tyre telefonatat shumëfishe
• Për të kaluar në një telefonatë tjetër dhe ta vini telefonatën aktuale në pritje, trokitni

lehtë mbi numrin ose kontaktin e dëshiruar.

Për të mbyllur telefonatën në vazhdim dhe të ktheheni në telefonatën tjetër në
pritje

• Trokitni lehtë mbi .

Konferencat
Me një konferencë ose një telefonatë me shumë telefonues, mund të hyni në një bisedë
me dy ose më shumë persona.
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Për të bërë një konferencë
1 Gjatë një telefonate në vazhdim, takoni .
2 Telefonojini numrit të pjesëmarrësit tuaj të dytë dhe takoni .
3 Nëse pjesëmarrësi i dytë përgjigjet, telefonata e parë vihet në pritje.
4 Trokitni lehtë mbi .

Për të shtuar pjesmarrës të tjerë, përsëritni hapat nga 1 deri në 4.

Për të bërë një bisedë private me pjesëmarrësin e një telekonference
1 Gjatë zhvillimit të një telekonference, trokitni lehtë mbi butonin që tregon numrin e

pjesëmarrësve. Për shembull, trokitni lehtë mbi 3 pjesëmarrës, nëse janë tre
pjesëmarrës në telefonatë.

2 Trokitni lehtë mbi emrin e pjesëmarrësit me të cilin doni të bisedoni privatisht.
3 Për të mbaruar bisedën private dhe për t'u kthyer në telekonferencë, trokitni lehtë

mbi .

Për të larguar një pjesëmarrës nga një telekonferencë
1 Gjatë zhvillimit të një telekonference, trokitni lehtë mbi butonin që tregon numrin e

pjesëmarrësve. Për shembull, trokitni lehtë mbi 3 pjesëmarrës, nëse janë tre
pjesëmarrës.

2 Trokitni lehtë mbi  përbri pjesëmarrësit që dëshironi të largoni.

Për të mbyllur një konferencë
• Gjatë telefonatës, trokitni lehtë mbi .

Cilësimet e telefonatave

Bllokimi i telefonatave
Mund të bllokoni të gjitha ose disa kategori të telefonatave në hyrje dhe atyre në dalje.
Kur e përdorni për herë të parë bllokimin e telefonatave, duhet të futni PUK-un tuaj
(Kodin personal të zhbllokimit) dhe më pas një fjalëkalim të ri, për të aktivizuar funksionin
e bllokimit të telefonatave.

Për të bllokuar telefonatat në hyrje ose në dalje
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Bllokimi i

telefonatave.
3 Përzgjidhni një opsion.
4 Futni fjalëkalimin dhe trokitni lehtë mbi Aktivizo.

Përcjellja e telefonatave
Ju mund t'i përcillni telefonatat për shembull, në një numër tjetër ose në një shërbim të
sekretarisë telefonike.

Për të devijuar telefonatat
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Përcjellja e

telefonatave.
3 Përzgjidhni një opsion.
4 Futni numrin tek i cili doni të devijoni telefonatat, më pas trokitni lehtë mbi

Aktivizo.

Për të çaktivizuar devijimin e telefonatave
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Përcjellja e

telefonatave.
3 Përzgjidhni një opsion, pastaj trokitni lehtë mbi Çaktivizo.
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Afishimi ose fshehja e numrit tuaj të telefonit
Ju mund të përzgjidhni që të afishoni ose të fshihni numrin tuaj të telefonit, në pajisjet e
marrësve të telefonatave kur i telefononi atyre.

Për të afishuar ose fshehur numrin tuaj të telefonit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Cilësimet

shtesë > ID-ja e telefonuesit.

Numrat e telefonimit fiks
Nëse keni marrë nga ofruesi juaj i shërbimit një kod PIN2, mund të përdorni një listë me
Numrat e telefonimit fiks (FDN), për të kufizuar telefonatat që bëni.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar telefonimin fiks
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Numrat e

telefonim. fiks.
3 Trokitni lehtë mbi Aktivizo telefonimin fiks ose Çaktivizo telefonim. fiks.
4 Futni kodin tuaj PIN2 dhe trokitni lehtë mbi OK.

Për qasjen në listën e marrësve të telefonatave të pranuara
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Numrat e

telefonim. fiks > Numrat e telefonim. fiks.
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Kontaktet
Përdorni aplikacionin kontakte për të ruajtur dhe menaxhuar të gjithë numrat, adresat e
postës elektronike dhe të dhënat e tjera tuaja të kontaktit në një vend. Thjesht takoni në
një kontakt për të parë të gjitha komunikacionet me atë kontakt në një pamje të
përgjithshme të thjeshtë.

Mund të shtoni kontakte të reja në telefonin tuaj dhe t'i sinkronizoni ato me kontaktet në
llogarinë tuaj Google™, llogarinë Microsoft® Exchange ActiveSync® ose në llogari të
tjera, të cilat mbështesin sinkronizimin e kontakteve. Aplikacioni kontakte krijon
automatikisht futje të reja dhe gjithashtu ju ndihmon të përkoni të dhënat, si adresat e
postës elektronike me futjet ekzistuese. Gjithashtu mund t'a menaxhoni këtë proces me
dorë. Për më shumë informacion, shkoni te www.sonymobile.com/support.

Transferimi i kontakteve në telefonin tuaj të ri

Ka disa mënyra për të transferuar kontaktet tuaja në telefonin tuaj të ri. Përzgjidhni një
metodë transferimi që i përshtatet më mirë gjendjes tuaj.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një kompjuter
Mund të përdorni një kompjuter për të transferuar kontakte nga disa marka telefonash,
përfshirë iPhone, Samsung, HTC dhe Nokia.

Ju nevojitet:

• Një kompjuter i lidhur me Internetin që përdor Windows®
• Një kabllo USB për telefonin tuaj të vjetër
• Një kabllo USB për telefonin tuaj të ri Android™
• Telefoni juaj i vjetër
• Telefoni juaj i ri Android™

Nëse nuk keni mundësi të përdorni të gjitha objektet e renditur më sipër, shkoni te
www.sonymobile.com/support/contacts për të mësuar në lidhje me mënyrat për transferimin e
kontakteve tuaja.

Përdorimi i programit PC Companion për transferimin e kontakteve
Nëse jeni duke transferuar kontakte me anën e një kompjuteri, përdorni programin PC
Companion. Është falas dhe skedarët e instalimit janë të instaluar në telefonin tuaj të ri.
PC Companion ofron edhe një gamë tiparesh të tjera, ku përfshihet ndihma për
përditësimin e softuerit të telefonit tuaj.

Për të instaluar PC Companion
1 Telefon i ri: Ndizni telefonin tuaj të ri Android™ dhe lidheni atë me një PC duke

përdorur një kabllo USB.
2 Telefon i ri: Takoni Instalo për të instaluar PC Companion në PC.
3 Kompjuteri: Nëse shfaqet një dritare, përzgjidhni Run Startme.exe. Në dritaren e

re që shfaqet, klikoni Install për të filluar instalimin dhe pastaj ndiqni udhëzimet për
të përfunduar instalimin.
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Për të transferuar kontaktet në telefonin tuaj të ri duke përdorur PC Companion
1 Sigurohuni se PC Companion është i instaluar në PC tuaj.
2 Hapni programin PC Companion në PC, pastaj klikoni Contacts Setup dhe ndiqni

udhëzimet për të transferuar kontaktet tuaja.

Transferimi i kontakteve duke përdorur një kompjuter Apple® Mac®
Për udhëzime të hollësishme sesi të përdorni një kompjuter Apple Mac për të transferuar
kontaktet nga telefoni juaj i vjetër, shkoni te www.sonymobile.com/support/contacts.

Transferimi i kontakteve duke përdorur llogaritë e sinkronizmit
Telefoni juaj funksionon me llogaritë e admiruara të sinkronizimit në Internet si Google
Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync®ose Facebook™. Nëse keni sinkronizuar
kontaktet në telefonin tuaj të vjetër ose kompjuterin tuaj me një llogari në Internet, mund
të transferoni kontaktet tuaja në telefonin tuaj të ri duke përdorur atë llogari. Për më
shumë informacion të hollësishëm në lidhje me sinkronizmin, shihni Sinkronizimi i të
dhënave në telefonin tuaj në faqen 72.

Për të sinkronizuar kontaktet e telefonit tuaj me një llogari sinkronizimi
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni .
2 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Për të konfiguruar një llogari sinkronizimi, takoni Shto llogarinë dhe ndiqni

udhëzimet në ekran. Nëse tashme keni konfiguruar një llogari sinkronizimi dhe
dëshironi të sinkronizoni me atë llogari, takoni llogarinë, shtypni , dhe takoni
Sinkronizo tani.

Për të kaluar kontaktet nga një kartë SIM
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni .
2 Shtypni , pastaj takoni Importo kontakt. > Karta SIM.
3 Nëse keni konfiguruar një llogari të sinkronizimit, mund të zgjidhni të shtoni

kontaktet e kartës SIM në atë llogari. Ose mund të zgjidhni të përdorni vetëm këto
kontakte në telefon. Përzgjidhni mundësinë tuaj të dëshiruar.

4 Për të marë një kontakt individual, gjeni dhe takoni kontaktin. Për të kaluar të gjithë
kontaktet, shtypni , pastaj takoni Importo të gjitha.

Për të marë kontaktet nga një kartë e kujtesës

1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni .
2 Shtypni , pastaj takoni Importo kontakt. > Karta SD.
3 Nëse keni konfiguruar një llogari të sinkronizimit, mund të shtoni kontaktet e

importuar nga karta e kujtesës në atë llogari. Ose mund të zgjidhni të përdorni
vetëm kontaktet e importuar në telefon. Përzgjidhni mundësinë tuaj të dëshiruar.

4 Nëse keni më shumë se një skedar vCard në kartën SD, shfaqet një listë që tregon
grupe të ndryshëm të kontakteve telefonikë, me datat korresponduese se kur u
krijuan. Zgjidhni grupin që dëshironi të merrni.

Për të marrë të dhënat e kontaktit të dërguar duke përdorur teknologjinë
Bluetooth™

1 Sigurohuni se e keni aktivizuar funksionin Bluetooth™ dhe telefoni juaj është
vendosur në i dukshëm. Nëse jo, atëherë nuk mund të merrni të dhëna nga
pajisjet e tjera.

2 Kur pyeteni që të konfimoni nëse dëshironi të merrni skedarin, takoni Prano.
3 Tërhiqeni poshtë panelin e njoftimit dhe takoni skedarin që morët për të importuar

të dhënat e kontaktit.

Për të marë kontaktet e dërguar duke përdorur një shërbimi të dërgimit të mesazhit
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1 Kur merrni një mesazh të ri me tekst, mesazh multimedia ose mesazh PE, hapni
mesazhin.

2 Të dhënat e kontaktit të marra shfaqen si një shtojcë vCard. Takoni ose prekni dhe
mbani skedarin vCard për të hapur një menu, në mënyrë që të ruani të dhënat e
kontaktit.

Kontaktet pamja e përgjithshme e ekranit

4

6

5

3

2

1

1 Takon këtë ikonë për të krijuar një kontakt

2 Fusha e kërkimit të kontaktit

3 Takoni një kontakt për të parë hollësitë e tij

4 Ikona tregon gjendjen e kontaktit në shërbimet e mesazhim të çastit

5 Takoni një miniaturë të kontaktit për të përdorur menunë kontakti i shpejtë

6 Kartelat e shkurtoreve

Menaxhimi i kontakteve tuaj
Mund të krijoni, ndryshoni dhe sinkronizoni kontaktet tuaj me disa hapa të thjeshtë. Mund
të përzgjidhni kontaktet e ruajtur në llogari të ndryshme dhe të menaxhoni sesi i shfaqni
ato në telefon.

Nëse sinkronizoni kontaktet tuaj me më shumë se një llogari, mund të bashkoni kontaktet
në telefonin tuaj për të shmangur dublikimin.

Disa shërbime sinkronizimi, për shembull disa shërbime të rrjeteve shoqërorë, nuk ju lejojnë që
të ndryshoni hollësitë e kontaktit.

Për të parë kontaktet tuaja
• Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni . Kontaktet tuaj janë renditur këtu.

Për të përzgjedhur cilët kontakte të shfaqen në aplikacionin Kontaktet
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Filtro.
3 Në listën e shfaqur, shenjoni dhe çshenjoni opsionet e dëshiruara. Nëse keni

sinkronizuar kontaktet tuaja me një llogari sinkronizimi, ajo llogari shfaqet në listë.
Mund të trokitni lehtë mbi llogari, për të zgjeruar më tej listën e opsioneve. Kur të
mbaroni, trokitni lehtë mbi OK.
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Për të shtuar një kontakt
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi .
3 Nëse keni sinkronizuar kontaktet tuaj me një ose më shumë llogari, zgjidhni

llogarinë në të cilën dëshironi të shtoni këtë kontakt ose trokitni lehtë mbi Kontakt
në telefon nëse vetëm dëshironi të përdorni këtë kontakt në telefonin tuaj.

4 Futni ose përzgjidhni informacionin e dëshiruar për kontaktin.
5 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

Nëse shtoni një shenjë plusi dhe prefiksin e vendit përpara një numri telefonik të kontaktit,
mund të përdorni numrin kur bëni telefonata nga vendet e tjera.

Për të modifikuar një kontakt
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Prekni dhe mbani kontaktin që dëshironi të ndryshoni, pastaj trokitni lehtë mbi

Modifiko kontaktin.
3 Modifikoni informacionin e dëshiruar. Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

Për të shoqëruar një figurë me një kontakt
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Prekni dhe mbani kontaktin që dëshironi të ndryshoni, pastaj trokitni lehtë mbi

Modifiko kontaktin.
3 Trokitni lehtë mbi  dhe përzgjidhni metodën e dëshiruar për shtimin e fotografisë

së kontaktit.
4 Kur e keni shtuar fotografinë, trokitni lehtë mbi U krye.

Gjithashtu mund të shtoni një fotografi në një kontakt drejtpërdrejtë nga aplikacioni Galeria e
Xperia™.

Për të parë komunikimin tuaj me një kontakt
1 Nga Ekrani bazë, takoni , pastaj takoni .
2 Takoni kontaktin që dëshironi të shihni.
3 Për të parë komunikimin tuaj me kontaktin për media të ndryshme, takoni ose

goditni përmes objekteve të filtrit në fundin e ekranit.

Për të fshirë kontaktet
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Fshi kontaktet.
3 Shënoni kontaktet që dëshironi të fshini ose trokitni lehtë mbi Shëno të gjitha

nëse dëshironi të fshini të gjithë kontaktet.
4 Trokitni lehtë mbi Fshi > OK.

Për të modifikuar informacionin e kontaktit në lidhje me veten tuaj
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Prekni dhe mbani Unë në pjesën e sipërme të listës së kontaktit, pastaj trokitni

lehtë mbi Modifiko kontaktin.
3 Futni informacionin e ri ose bëni ndryshimet që dëshironi.
4 Mbasi të keni përfunduar, trokitni lehtë mbi U krye.

Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet
Nëse sinkronizoni kontaktet tuaj me një llogari të re ose kaloni informacionin e kontaktit
në mënyra të tjera, mund të përfundoni me futje të dyzuara në aplikacionin Kontaktet.
Nëse ndodh kjo, mund të bashkoni dyzime të tillë për të krijuar një futje të vetme. Dhe
nëse bashkoni futjet gabimisht, mund t'i ndani ato përsëri më vonë.
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Për të lidhur kontaktet
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Prekni dhe mbani kontaktin që dëshironi të lidhni me një kontakt tjetër, pastaj

takoni Lidh kontaktin.
3 Nga lista që shfaqet trokitni lehtë mbi kontaktin informacionin e të cilit dëshironi të

bashkoni me kontaktin e parë, pastaj takoni OK për të konfirmuar. Informacioni
nga kontakti i parë bashkohet me kontaktin e dytë dhe kontakti i parë nuk shfaqet
më në listën e Kontakteve.

Për të ndarë kontaktet e lidhura
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Prekni dhe mbani kontaktin e lidhur që dëshironi të modifikoni, pastaj trokitni lehtë

mbi Modifiko kontaktin.
3 Takoni Shkëput kontaktin.
4 Takoni OK.

Të preferuarat
Mund t'i shenjoni kontaktet si të preferuara që të qaseni shpejt në to nga aplikacioni
Kontaktet.

Për të shënuar ose çshënuar një kontakt si të preferuar
1 Nga Ekrani bazë, takoni , pastaj takoni .
2 Trokitni lehtë mbi kontaktin që dëshironi të shtoni ose të hiqni nga të preferuarat

tuaja.
3 Takoni .

Komunikimi me kontaktet tuaj

Për të kërkuar një kontakt
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Futni disa shkronjat e para të emrit të kontaktit në fushën Kërko. Shfaqen të gjitha

kontaktet që fillojnë me ato shkronja.

Menyja e shpejtë e kontaktit
Trokitni lehtë mbi një miniaturë të kontaktit, për të parë opsionet e komunikimit të shpejtë
për një kontakt të caktuar. Opsionet përfshijnë telefonimin e kontaktit, dërgimin e një
mesazhi multimedial dhe me tekst dhe nisjen e një bisede duke përdorur aplikacionin
Google Talk™.

Që një aplikacion të shfaqet si një opsion në menynë e shpejtë të kontaktit, mund të duhet të
konfiguroni aplikacionin në telefonin tuaj dhe të futeni në aplikacion. Për shembull, duhet të
nisni aplikacionin Gmail™ dhe të futni hollësitë e hyrjes, para se të mund të përdorni Gmail™
nga menyja e shpejtë e kontaktit.

Shkëmbimi i kontakteve tuaj

Për të dërguar kartëvizitën tuaj
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Takoni Unë.
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Dërgoje kontaktin > OK.
4 Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.
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Për të dërguar një kontakt
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi kontaktin, hollësitë e të cilit dëshironi të dërgoni.
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Dërgoje kontaktin > OK.
4 Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të dërguar disa kontakte menjëherë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Dërgo kontaktet.
3 Shënoni kontaktet që dëshironi të dërgoni ose zgjidhni të gjithë nëse dëshironi të

dërgoni të gjithë kontaktet.
4 Trokitni lehtë mbi Dërgo, pastaj trokitni lehtë mbi OK për të konfirmuar.
5 Përzgjidhni një metodë transferimi të disponueshme dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet
Për të bërë kopje rezervë të kontakteve, mund të përdorni një kartë kujtese, një kartë
SIM ose një vegël për sinkronizimin në linjë si Microsoft ® Exchange ActiveSync®.

Për të eksportuar të gjitha kontaktet në kartën e kujtesës
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi .
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Arkivo kontaktet > Karta SD.
3 Trokitni lehtë mbi OK.

Për të eksportuar kontaktet në një kartë SIM
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni .
2 Shtypni , pastaj takoni Arkivo kontaktet > Karta SIM.
3 Shënoni kontaktet që dëshironi të kaloni ose takoni Shëno të gjitha nëse

dëshironi të kaloni të gjithë kontaktet tuaj.
4 Takoni Arkivo.
5 Përzgjidhni Shto kontaktet nëse dëshironi të shtoni kontaktet në kontaktet

ekzistues në kartën tuaj SIM ose përzgjidhni Zëvend. të gjitha kontaktet nëse
dëshironi të zëvendësoni kontaktet në kartën tuaj SIM.

Kur eksportoni kontaktet në një kartë SIM, jo i gjithë informacioni mund të eksportohet. Kjo
ndodh për shkak të kufizimeve të kujtesës në karta SIM.
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Mesazhimi

Përdorimi i dërgimit të mesazheve me tekst dhe multimedial
Mund të dërgoni dhe të merrni mesazhe shkrimore nga telefoni juaj, duke përdorur
shërbimin SMS (Shërbimi i Mesazheve të Shkurtra). Nëse abonimi juaj përfshin MMS-në
(Shërbimi i Mesazhimit Multimedial), gjithashtu mund të dërgoni dhe të merrni mesazhe
që përmbajnë skeda mediash, për shembull foto dhe video. Numri i shenjave që mund të
dërgoni një një mesazh të vetëm me tekst ndryshon në varësi të operatorit dhe gjuhës që
përdorni. Nëse kapërceni kufirin e shenjave, atëherë të gjitha mesazhet tuaja të vetëm
lidhen së bashku dhe dërgohen si një mesazh. Do të paguani koston për secilin mesazh
të vetëm me tekst që dërgoni. Kur shihni mesazhet tuaj, ata shfaqen si biseda, gjë që do
të thotë se të gjithë mesazhet tek dhe nga një person i caktuar grupohen së bashku.

Për të dërguar mesazhe multimedial, keni nevojë për cilësimet e duhura të MMS-së në
telefonin tuaj. Shihni Cilësimet e mesazhimit dhe të Internetit në faqen 35.

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Mesazh i ri.
3 Për të shtuar një marrës, trokitni lehtë mbi Shto marrësin dhe më pas gjeni dhe

shenjoni kutinë e zgjedhjes përbri emrit të marrësit. Për të shtuar më shumë se një
marrës, shenjoni kutitë e zgjedhjes për marrësit e dëshiruar. Gjithashtu mund të
futni me dorë numrin e plotë në fushën e kërkimit, pastaj të trokitni lehtë mbi Shto.

4 Kur të mbaroni shtimin e marrësve, trokitni lehtë mbi U krye.
5 Trokitni lehtë mbi Shkruaj mesazh dhe futni tekstin e mesazhit tuaj.
6 Nëse dëshironi të shtoni një skedar mediash, trokitni lehtë mbi  dhe përzgjidhni

një opsion.
7 Nëse dëshironi të shtoni ose të hiqni marrësit përpara dërgimit të mesazhit, trokitni

lehtë mbi . Për të shtuar një marrës, trokitni lehtë mbi Shto marrësin. Për të
hequr një marrës, trokitni lehtë mbi Modifiko marrësit dhe trokitni lehtë mbi 
përbri fushës së marrësit. Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

8 Për të dërguar mesazhin, trokitni lehtë mbi Dërgo.

Nëse dilni nga një mesazh para se ta dërgoni, ai do të ruhet si skicë. Biseda etiketohet me
fjalën Skicë.

Për të lexuar një mesazh të marë
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .
2 Takoni bisedën e dëshiruar.
3 Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, takoni dhe mbani mesazhin, pastaj

takoni Shkarko mesazhin.

Kur merrni një mesazh me shkrim ose multimedial, në shiritin e gjendjes shfaqet . Për të
lexuar mesazhin, gjithashtu mund të tërhiqni poshtë shiritin e gjendjes dhe takoni mesazhin e
marë kur shiriti i gjendjes të hapet.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Takoni bisedën e dëshiruar.
3 Futni përgjigjen tuaj dhe takoni Dërgo.

Për të përcjellë një mesazh
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Mesazhimi.
2 Takoni bisedën e dëshiruar.
3 Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të përcillni, pastaj takoni Përcill

mesazhin.
4 Përzgjidhni një marrës nga lista ose takoni Shto marrësin për të shtuar një marrës

që nuk është në listë.
5 Ndryshojeni mesazhin dhe trokitni lehtë mbi Dërgo.

49

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Për të fshirë një mesazh
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Takoni bisedën e dëshiruar.
3 Takoni dhe mbani mesazhin që dëshironi të fshini, pastaj takoni Fshij mesazhin >

Po.

Për të fshirë biseda
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Shtypni , pastaj takoni Fshij disa.
3 Shënoni kutitë e shenjave për bisedat që dëshironi të fshini, pastaj takoni Fshij.

Për ta ruajtur numrin e një dërguesi te një kontakt
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Takoni një bisedë.
3 Takoni numrin e dërguesit në pjesën e sipërme të ekranit.
4 Takoni .
5 Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose takoni  nëse doni të krijoni një kontakt të

ri.
6 Ndryshoni informacionin e kontaktit dhe takoni U krye.

Për t'i telefonuar dërguesit të një mesazhi
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Mesazhimi.
2 Trokitni lehtë mbi një bisedë.
3 Trokitni lehtë mbi emrin ose numrin e marrësit në krye të ekranit.
4 Nëse marrësi është ruajtur te kontaktet, trokitni lehtë mbi numrin e telefonit të cilit

dëshironi t'i telefononi. Nëse nuk e keni ruajtur marrësin te kontakte, trokitni lehtë
mbi .

Për të ruajtur një skedar që përfshihet në një mesazh të marë
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Takoni bisedën e dëshiruar.
3 Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, takoni dhe mbani mesazhin, pastaj

takoni Shkarko mesazhin.
4 Takoni dhe mbani skedarin që dëshironi të ruani, pastaj përzgjidhni mundësinë e

dëshiruar.

Mundësitë për mesazhet me shkrim dhe multimedial

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit për mesazhet
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet.
3 Nëse dëshironi, takoni Ton njoftimi dhe përzgjidhni një tingull për njoftimin.
4 Nëse dëshironi, takoni Dridhje njoftimi dhe shënoni kutinë e shënimit për të

aktivizuar.

Për të ndryshuar cilësimet e njoftimit të dorëzimit për mesazhet në dalje
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet.
3 Takoni Njoftim dorëzimi, për të aktivizuar ose çaktivizuar njoftimin e dorëzimit.

Kur një mesazh i është dorëzuar marrësit, në mesazh shfaqet .

Për të parë mesazhet e ruajtura në kartën SIM
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni , pastaj takoni Mesazhimi.
2 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet > SIM mesazhe.
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Posta elektronike
Përdorni aplikacionin e postës elektronike në telefonin tuaj për të dërguar dhe marë
postë elektronike përmes llogarisë tuaj të postës elektronike të rregullt ose përmes
llogarisë së korporatës tuaj. Ose mund t'i bëni të dyja. Telefoni juaj mund të trajtojë disa
llogari të postës elektronike në të njëjtë kohë. Mund t'i konfiguroni këto llogari që të
përdoren përmes një kutie të kombinuar ose përmes kutive të veçanta. Vini re se posta
elektronike që do të merrni në llogarinë tuaj Gmail™ mund të shihen në telefon nga posta
elektronike dhe aplikacionet Gmail™ .

Mesazhet e postës elektronike të Microsoft® Outlook® të korporatës tuaj duhet të ruhen në
një server Microsoft® Exchange që funksionaliteti i përshkruar më sipër të punojë. Shihni
Sinkronizoni postën elektronik, kalendarin dhe kontaktet e korporatës tuaj në faqen 73 për
më shumë informacion.

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike në telefonin tuaj
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
3 Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi

Tjetër.
4 Nëse cilësimet për llogarinë e postës elektronike nuk mund të shkarkohen

automatikisht, përfundoni me dorë konfigurimin. Nëse është e nevojshme,
kontaktoni me ofruesin tuaj të shërbimit të postës elektronike për cilësimet e
hollësishme. Për konfigurimin e postës elektronike të korporatës, përzgjidhni
Exchange si llojin e llogarisë.

5 Kur ju kërkohet, futni një emër për llogarinë e postës elektronike, që të mund të
identifikohet me lehtësi. I njëjti emër tregohet në mesazhet e postës elektronike që
dërgoni nga kjo llogari. Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi Tjetër.

Mund të konfiguroni më shumë se një llogari të postës elektronike. Shikoni Për të shtuar një
llogari tjetër poste elektronike në telefonin tuaj në faqen 54.

Përdorimi i postës elektronike

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë suaj të paracaktuar të postës elektronike. Nëse
dëshironi të përdorni një llogari tjetër poste elektronike që keni konfiguruar në
telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban  dhe më pas përzgjidhni llogarinë
nga e cila dëshironi të dërgoni mesazhin.

2 Trokitni lehtë mbi .
3 Trokitni lehtë mbi Për dhe filloni të shkruani adresën e postës elektronike të

marrësit. Përkimet shfaqen në një listë dinamike. Trokitni lehtë mbi përkimin e
duhur ose vazhdoni të shtypni adresën e plotë të postës elektronike. Për të shtuar
marrës të tjerë, futni një presje ( , ) ose një pikëpresje ( ; ) dhe filloni të shkruani një
emër tjetër. Për të fshirë një marrës, trokitni lehtë mbi .

4 Për të përzgjedhur një adresë poste elektronike te kontaktet, trokitni lehtë mbi 
dhe më pas gjeni dhe shenjoni kutinë e zgjedhjes përbri fushës së një marrësi. Për
të shtuar më shumë se një marrës, shenjoni kutitë e zgjedhjes për marrësit e
dëshiruar. Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

5 Trokitni lehtë mbi fushën e subjektit dhe futni subjektin e postës elektronike.
6 Për të bashkëngjitur një skedar, shtypni  dhe më pas trokitni lehtë mbi

Bashkëngjit skedarin. Përzgjidhni llojin e skedarit, pastaj trokitni lehtë mbi
skedarin që dëshironi të bashkëngjisni nga lista që shfaqet.

7 Trokitni lehtë mbi fushën e tekstit të trupit të mesazhit dhe futni tekstin e mesazhit
tuaj.

8 Për të shtuar fushat Kk/Kkf, shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi + Kk/Kkf.
9 Për të dërguar mesazhin e postës elektronike, trokitni lehtë mbi .
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Për të marrë mesazhet e postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike.
3 Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës elektronike që keni

konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban  dhe më pas
përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni. Nëse dëshironi të kontrolloni
njëherësh të gjitha llogaritë tuaja të postës elektronike, trokitni lehtë mbi shiritin që
përmban , pastaj trokitni lehtë mbi Pamja e kombinuar.

4 Për të shkarkuar mesazhet e reja, trokitni lehtë mbi .

Nëse keni konfiguruar llogari poste elektronike të një korporate, mund ta cilësoni shpeshtësinë
e kontrollit në Automatik (Transfero).

Për të lexuar mesazhet tuaja të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Në kutinë në hyrje të postës elektronike, lëvizni lart ose poshtë dhe trokitni lehtë
mbi mesazhin e postës elektronike që dëshironi të lexoni.

4 Në fushën e tekstit të trupit të mesazhit, largoni dy gishtat nga njëri-tjetri ose
afrojini me njëri-tjetrin, për të zmadhuar ose zvogëluar.

5 Përdorni shigjetat përpara dhe pas, për të lexuar mesazhin tuaj pasardhës ose
paraardhës.

Për të parë një bashkëngjitje të një mesazhi të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin e dëshiruar në kutinë e hyrjes të postës
elektronike. Mesazhet e postës elektronike me bashkëngjitje identifikohen nga .

4 Trokitni lehtë mbi kartelën e bashkëngjitjes në trupin e mesazhit të postës
elektronike. Të gjitha bashkëngjitjet shfaqen në një listë.

5 Trokitni lehtë mbi Ngarko poshtë një objekti të bashkëngjitjes.
6 Kur të shkarkohet bashkëngjitja, trokitni lehtë mbi Shih ose Ruaj.

Për të ruajtur adresën e postës elektronike të një dërguesi në kontaktet tuaja
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin e dëshiruar në kutinë e hyrjes të postës
elektronike.

4 Trokitni lehtë mbi emrin e dërguesit.
5 Trokitni lehtë mbi OK kur pyeteni për të shtuar emrin te kontaktet tuaja.
6 Përzgjidhni një kontakt ekzistues ose trokitni lehtë mbi Krijo një kontakt të ri,

nëse doni të krijoni një kontakt të ri.
7 Modifikoni informacionin e kontaktit dhe trokitni lehtë mbi U krye.
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Për t'iu përgjigjur një mesazhi të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin të cilit doni t'i përgjigjeni, pastaj trokitni lehtë
mbi .

4 Për t'iu përgjigjur të gjithave, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi
Përgjigju të gjithëve.

5 Futni përgjigjen tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të përcjellë një mesazh të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë suaj të

paracaktuar të postës elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të
postës elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që
përmban  dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi mesazhin që doni të përcillni.
4 Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Përcill.
5 Trokitni lehtë mbi Për dhe futni adresën e marrësit.
6 Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe më pas trokitni lehtë mbi .

Për të fshirë një mesazh të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë suaj të paracaktuar të

postës elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Në kutinë në hyrje të postës suaj elektronike, shenjoni kutinë e zgjedhjes për
mesazhin e postës elektronike që dëshironi të fshini, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të kërkuar për mesazhe të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi . Më pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të postës suaj elektronike. Nëse
dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës elektronike që keni konfiguruar në
telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban  dhe më pas përzgjidhni llogarinë
që dëshironi të kontrolloni.

2 Trokitni lehtë mbi .
3 Futni tekstin e kërkimit, pastaj trokitni lehtë mbi tastin e kërkimit ose trokitni lehtë

mbi tastin e konfirmimit në tastierë.
4 Rezultati i kërkimit shfaqet në një listë të radhitur sipas datës. Trokitni lehtë mbi

mesazhin e postës elektronike që dëshironi të hapni.

Për të shenjuar si të palexuar një mesazh të lexuar të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për mesazhin e dëshiruar të postës elektronike, pastaj
trokitni lehtë mbi .

Për të shenjuar si të lexuar një mesazh të palexuar të postës elektronike, shenjoni kutinë e tij
të zgjedhjes, pastaj trokitni lehtë mbi .
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Për të shënuar me yll një mesazh të postës elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi . Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të

postës suaj elektronike. Nëse dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës
elektronike që keni konfiguruar në telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban 
dhe më pas përzgjidhni llogarinë që dëshironi të kontrolloni.

3 Shenjoni kutitë e zgjedhjes për mesazhin e postës elektronike që doni të shenjoni
me yll, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të hequr yllin nga një mesazh i postës elektronike, shenjojeni, pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të parë të gjitha mesazhet e postës elektronike me yll
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Me yll. Mesazhet e postës

elektronike me yll nga të gjitha llogaritë tuaja shfaqen në një listë.

Për të menaxhuar postën elektronike në grupe
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të postës suaj elektronike. Nëse
dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës elektronike që keni konfiguruar në
telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban  dhe më pas përzgjidhni llogarinë
që dëshironi të kontrolloni.

2 Shenjoni kutitë e zgjedhjes për mesazhet e postës elektronike që doni të
përzgjidhni.

3 Kur të mbaroni, trokitni një prej ikonave në shiritin e veglave, për shembull, për të
zhvendosur mesazhet e përzgjedhura të postës elektronike në një dosje tjetër.

Për të parë të gjitha dosjet për një llogari poste elektronike
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

Shfaqet kutia në hyrje e llogarisë së paracaktuar të postës suaj elektronike. Nëse
dëshironi të kontrolloni një llogari tjetër të postës elektronike që keni konfiguruar në
telefon, trokitni lehtë mbi shiritin që përmban  dhe më pas përzgjidhni llogarinë
që dëshironi të kontrolloni.

2 Trokitni lehtë mbi , për të parë të gjitha dosjet në llogari.

Për të ndryshuar shpeshtësinë e kontrollit të kutisë në hyrje
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.
4 Nëse jeni duke përdorur disa llogari të postës elektronike, trokitni lehtë mbi

llogarinë që dëshironi të rregulloni.
5 Trokitni lehtë mbi Shpesh. kontr. të k. në hyrje dhe përzgjidhni një opsion.

Përdorimi i llogarive PE

Për të shtuar një llogari tjetër poste elektronike në telefonin tuaj
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.
4 Trokitni lehtë mbi Shto llogarinë.
5 Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin, pastaj trokitni lehtë mbi Tjetër.
6 Nëse cilësimet për llogarinë e PE-së nuk mund të shkarkohen automatikisht,

përfundoni konfigurimin me dorë. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me ofruesin
tuaj të shërbimit të postës elektronike për cilësimet e hollësishme.

7 Kur ju kërkohet, futni një emër për llogarinë tuaj të postës elektronike që të mund
të identifikohet lehtë. I njëjti emër tregohet në mesazhet e postës elektronike që
dërgoni nga kjo llogari.

8 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi Tjetër.
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Për të cilësuar një llogari poste elektronike si llogaria juaj e paracaktuar
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.
4 Trokitni lehtë mbi llogarinë që doni të përdorni si llogarinë e paracaktuar për

krijimin dhe dërgimin e mesazheve të postës elektronike.
5 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Llogaria e paracaktuar. Kutia në hyrje e llogarisë

së paracaktuar shfaqet sa herë hapni aplikacionin Posta elektronike.

Nëse keni vetëm një llogari poste elektronike, kjo llogari është automatikisht llogaria e
paracaktuar.

Për të hequr një llogari të postës elektronike nga telefoni
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.
4 Trokitni lehtë mbi llogarinë që dëshironi të hiqni.
5 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Hiq llogarinë > OK.

Gmail™ dhe shërbime të tjera Google™
Nëse keni një llogari Google™, mund të përdorni aplikacionin Gmail™ në telefonin tuaj
për të lexuar, shkruar dhe organizuar mesazhet e postës elektronike. Pasi konfiguroni
llogarinë tuaj të Google™ që të punojë në telefon, gjithashtu mund të bisedoni me miqtë
duke përdorur aplikacionin Google Talk™, të sinkronizoni aplikacionin e kalendarit të
telefonit tuaj me Google Calendar™ tuaj dhe të shkarkoni aplikacionë dhe lojra nga
Android Market™.

Shërbimet dhe tiparet e përshkruara në këtë kapitull, mund të mos jenë të përdorshme në të
gjitha shtetet ose rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha
zonat.

Për të konfiguruar një llogari Google™ në telefonin tuaj
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi > Shto llogarinë

> Google.
3 Ndiqni udhëzorin e regjistrimit për të krijuar një llogari në Google™ ose futuni nëse

tashmë keni një llogari. Telefoni juaj tani është gati për përdorim me Gmail™ ,
Google Talk™ dhe Google Calendar™.

Gjithashtu mund të futeni ose të krijoni një llogari Google™ nga udhëzori i konfigurimit herën e
parë që ndizni telefonin tuaj. Ose mund të shkoni në Internet dhe të krijoni një llogari te
www.google.com/accounts.

Për të hapur Gmail™ aplikacionin
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Gmail™ .
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Google Talk™
Ju mund ta përdorni mesazhimin e çastit Google Talk™ në telefonin tuaj, për të bërë
chat me ata shokë që e përdorin këtë aplikacion.

Për të nisur Google Talk™
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Talk.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi të çastit me Talk
1 Nëse dikush ju kontakton në Talk, në rripin e gjendjes shfaqet .
2 Tërhiqeni poshtë rripin e gjendjes, pastaj trokitni lehtë mbi mesazh dhe filloni të

bëni chat.
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Timescape™
Timescape™ mbledh të gjitha komunikimet tuaja në një pamje të bashkuar. Ngjarjet e
tilla si përditësimet e Facebook™ ose Twitter™ shfaqen si seksione në renditje
kronologjike në ekran. Shfletoni skedarët për një paraafishim sa një patatinë të ngjarjeve,
para se të zgjidhni hapjen e tyre dhe shikimin e të gjithë përmbajtjes. Timescape™ ka
edhe një buton infiniti , që ju mundëson qasjen në një sërë përmbajtjesh rreth objektit
që jeni duke parë.

Shërbimet dhe tiparet e përshkruara në këtë kapitull, mund të mos mbështeten në të gjitha
shtetet ose rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.

Për të nisur Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Timescape™ .
3 Nëse është hera e parë që të nisni Timescape™, trokitni lehtë mbi seksionin në

ekranin e përshëndetjes, për të hyrë konfiguruar Timescape.
4 Trokitni lehtë mbi ekranin Shërbimet, për të hyrë në shërbimet e rrjetëzimit

shoqëror si Facebook™ ose Twitter™ ose për të kërkuar aplikacione shtesë për
Timescape në Android Market™.

5 Nëse nuk doni të hyni në llogaritë e rrjetëzimit shoqëror apo të kërkoni në Android
Market™, trokitni lehtë mbi U krye.

Pamja e përgjithshme e Timescape™

2

1

3

1 Tregon azhornimin më të fundit të një shërbimi të rrjetit shoqëror

2 Seksionet e Timescape™ të shfaqur sipas radhës në kohë

3 Filtri i ngjarjeve Timescape™

Përdorimi i Timescape™

Për të lundruar nëpër seksione në Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Timescape™.
3 Goditni lehtë lart ose poshtë për të lundruar nëpër seksione.

Për të paraafishuar një seksion në Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Timescape™.
3 Lundroni te seksioni që dëshironi të paraafishoni dhe pastaj trokitni lehtë mbi të.
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Filtri i ngjarjeve Timescape™

Të gjitha ngjarjet

Telefonatat e humbura

Mesazhet me tekst dhe multimedialë të marrë

Përditësimet nga kontaktet tuaja në Twitter™

Përditësimet nga kontaktet tuaja në Facebook™

Për të filtruar ngjarjet e shfaqura në Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Timescape™.
3 Trokitni ose goditni lehtë të gjitha ikonat e filtrimit.

Për të rifreskuar pamjen kryesore në Timescape™
• Kur filtri i ngjarjeve i Timescape™ të jetë cilësuar të afishojë të gjitha ngjarjet,

shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Rifresko.

Kur rifreskoni pamjen kryesore, telefoni mund të lidhet me internetin për të përditësuar
informacionin nga llogaritë e shërbimeve në ueb që keni lidhur me Timescape™.

Për t'u futur në Facebook™ ose Twitter™ nga Timescape™
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Timescape™.
3 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet > Konfiguro shërbimet.
4 Takoni shërbimin ku dëshironi të futeni.
5 Futni hollësitë tuaja të hyrjes.

Kur jeni futur në një shërbim në Internet, mund të azhornoni gjendjen tuaj ose të shihni
azhornime nga shërbimi në Internet në Timescape™.

Për të përditësuar në Timescape™ gjendjen tuaj në Facebook™ ose Twitter™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Timescape™.
3 Trokitni lehtë mbi  > Përdit. statusin.
4 Trokitni lehtë mbi shërbimin për të cilin dëshironi të përditësoni gjendjen tuaj. Nëse

nuk keni hyrë në shërbim, duhet të hyni para se të vazhdoni. Kur të keni
përzgjedhur shërbimin e dëshiruar, trokitni lehtë mbi Vazhdo.

5 Trokitni lehtë mbi fushën e tekstit dhe futni gjendjen tuaj të re, pastaj trokitni lehtë
mbi Publiko.

Për të dalë nga Facebook™ ose Twitter™ nga Timescape™
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Timescape™.
3 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet > Konfiguro shërbimet.
4 Takoni shërbimin nga dëshironi të dilni.

Informacioni i llogarisë tuaj fshihet kur dilni prej saj.

Shkarkimi i shërbimeve të reja për Timescape™
Mund të kryheni një kërkim të zgjerimit në Android Market™ dhe të shkarkoni shërbime
të reja për Timescape™. Shërbime të tilla përfshijnë aplikacione dhe shtesa që shtojnë
tipare ekstra te Timescape. Për shembull, mund të shkarkoni aplikacione që përditësojnë
Timescape me veprimtaritë tuaja në faqe të ndryshme të rrjeteve shoqërorë.
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Për të shkarkuar dhe instaluar shërbimet e reja për Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Timescape™.
3 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet > Konfiguro shërbimet > Kërkimi i

prapashtesës.
4 Nëse nuk keni një llogari Google të konfiguruar në telefonin tuaj, ndiqni udhëzimet

në ekran për të shtuar një. Përndryshe, drejtoheni drejtpërdrejt tek Android
Market™.

5 Në Android Market™, përzgjidhni një shërbim për të shkarkuar nga lista që
shfaqet, pastaj ndiqni udhëzimet për t'a shkarkuar dhe instaluar atë.

Mund të fshini shërbimet e instaluara të në të njëjtën mënyrë që fshini secilin aplikacion tjetër
të instaluar.

Për të parë një ngjarje në Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Timescape™.
3 Lundroni tek dhe takoni një seksion për ngjarjen e dëshiruar, që të shfaqet në

modelitetin e shikimit paraprak. Pastaj takoni seksionin përsëri.

Butoni i infinitit në Timescape™
Kur takoni një seksion, butoni i infinitit  shfaqet në këndin e sipërm të djathtë. Nëse
seksioni është i lidhur me një kontakt, mund të përdorni përmbajtjen përkatëse duke
takuar butonin e infinitit.

Për të parë të gjithë komunikimin me një kontakt në Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Timescape™.
3 Takoni një seksion për një ngjarje që i përket një kontakti.
4 Takoni . Shfaqet i gjithë komunikimi me kontaktin.
5 Takoni ose goditni lehtë objektet e filtrit në fundin e ekranit për të parë

komunikimin me kontaktin përmes mediave të tjera.

Cilësimet e Timescape™

Për të hyrë te cilësimet e Timescape™
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Timescape™.
3 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet.

Për të programuar në Timescape™ azhornime përmbajtesh të shërbimeve në
Internet

1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Timescape™.
3 Shtypni , pastaj takoni Cilësimet > Mënyra e përditësimit.
4 Takoni opsionin e dëshiruar. Nëse përzgjidhni Me dorë, nuk do të bëhen

programohen azhornime automatikë.

Miniaplikacioni Timescape™
Miniaplikacioni Timescape™ afishon ngjarjet më të fundit të Timescape™. Për të hyrë
shpejt, miniaplikacioni Timescape™ mund të shtohet te Ekrani bazë. Shikoni Ekrani bazë
në faqen 21.
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Pamja e miniaplikacionit Timescape™

1

24

3

1 Seksioni i Timescape™

2 Takoni për të rifreskuar pamjen

3 Shkurtorja për në pamjen kryesore të Timescape™

4 Takoni për të përditësuar gjendjen tuaj

Nuk mund të shihni seksonet paraprakisht kur përdorni miniaplikacionin Timescape™.

Për të shtuar miniaplikacionin Timescape™ në ekranin bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shto > Miniaplikacionet.
3 Trokitni lehtë mbi Miniaplik. Timescape™.
4 Përzgjedhni një objekt që dëshironi të shtoni.

Për të hequr mini-aplikacionin Timescape™ nga ekrani juaj kryesor
1 Nga ekrani juaj kryesor, prekni dhe mbani mini-aplikacionin Timescape™.
2 Tërhiqeni miniaplikacionin te .
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Hapat e parë me Android Market™
Hapni Android Market™ dhe futuni në një botë aplikacionesh dhe lojërash. Mund t'i
shfletoni këto aplikacione dhe lojëra nëpërmjet kategorive të ndryshme. Gjithashtu mund
të vlerësoni një aplikacion ose një lojë dhe të dërgoni komentet tuaja për të.

Për të përdorur Android Market™, duhet të keni një llogari në Google™. Shikoni Për të
konfiguruar një llogari Google™ në telefonin tuaj në faqen 55.

Android Market™ mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha vendet ose rajonet

Për të hapur Android Market™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Market.

Shkarkimi nga Android Market™
Mund të shkarkoni gjithëfarë lloj aplikacionësh nga Android Market™, përfshirë
aplikacionë falas.

Përpara sesa të shkarkoni aplikacionë
Përpara sesa të filloni të shkarkoni nga Android Market™, sigurohuni se keni një lidhje
funksionuese me Internetin.

Gjithashtu, mbani mend se mund të keni tarifa të të dhënave kur shkarkoni përmbajtje në
telefonin tuaj. Kontaktoni operatorin tuaj për më shumë informacion.

Për të shkarkuar një aplikacion falas
1 Në Android Market™, gjeni një objekt që dëshironi të shkarkoni, duke shfletuar

kategoritë ose duke përdorur funksionin e kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi objekt për të parë hollësitë e tij dhe ndiqni udhëzimet për të kryer

instalimin.
3 Nëse aplikacioni që dëshironi të shkarkoni kërkon përdorimin e të dhënave tuaja

ose kontrollin e të gjitha funksioneve në telefon, afishohet një ekran shtesë me
hollësitë. Lexojeni me kujdes këtë ekran sepse funksionaliteti i telefonit mund të
dëmtohet rëndë nëse vazhdoni. Trokitni lehtë mbi OK nëse pranoni ose Anulo
nëse dëshironi të anuloni shkarkimin.

Për të shkarkuar një aplikacion me pagesë
1 Në Android Market™, gjeni një objekt që dëshironi të shkarkoni, duke shfletuar

kategoritë ose duke përdorur funksionin e kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi objekt për të parë hollësitë e tij dhe ndiqni udhëzimet në telefon

për të kryer instalimin.
3 Nëse aplikacioni që dëshironi të shkarkoni kërkon përdorimin e të dhënave tuaja

ose kontrollin e të gjitha funksioneve në telefon, afishohet një ekran shtesë me
hollësitë. Lexojeni me kujdes këtë ekran sepse funksionaliteti i telefonit mund të
dëmtohet rëndë nëse vazhdoni. Trokitni lehtë mbi OK nëse pranoni ose Anulo
nëse dëshironi të anuloni shkarkimin.

Për të hapur një aplikacion të shkarkuar
1 Në Android Market™, shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi My Apps.
2 Trokitni lehtë mbi aplikacionin e shkarkuar.

Tek aplikacionet e shkarkuara mund të hyni edhe nga ekrani i aplikacioneve.

Për të zbrazur të dhënat e aplikacionit
Ndonjëherë mund t'ju duhet të zbrazni të dhënat për një aplikacion. Kjo mund të ndodhë
në qoftë se, për shembull, nuk ka më vend në kujtesën e aplikacionit, ose në qoftë se
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dëshironi të hiqni rezultatet rekord për një lojë. Mund edhe të doni të fshini mesazhe PE,
shkrimore dhe multimediale në hyrje, për disa aplikacione.

Për të zbrazur të gjithë kujtesën e fshehtë për një aplikacion
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.
3 Trokitni lehtë mbi Aplikacionet.
4 Trokitni lehtë mbi aplikacionin, për të cilin dëshironi të zbrazni të gjithë kujtesën e

fshehtë.
5 Trokitni lehtë mbi Pastro kashenë.

Për disa aplikacione, nuk mund të zbrazet kujtesa e fshehtë.

Për të fshirë një aplikacion të instaluar
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.
3 Trokitni lehtë mbi Aplikacionet.
4 Përzgjidhni aplikacionin që doni të fshini.
5 Trokitni lehtë mbi Çinstalo.

Disa aplikacione të instaluara paraprakisht nuk mund të fshihen.

Lejet
Disa aplikacione duhet të përdorin pjesë të telefonit, që të mund të punojnë si duhet. Për
shembull, një aplikacion udhëtimi ka nevojë për leje që të dërgojë dhe të marrë trafik të
dhënash, si dhe të njohë vendndodhjen tënde. Disa aplikacione mund t'i keqpërdorin
lejet duke vjedhur ose fshirë të dhëna, ose duke njoftuar të tjerët për vendndodhjen tuaj.
Sigurohuni që të instaloni dhe jepni leje vetëm për ato aplikacione të cilave u besoni.

Për të parë lejet e një aplikacioni
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.
3 Trokitni lehtë mbi Aplikacionet.
4 Trokitni lehtë mbi aplikacionin e dëshiruar.
5 Lëvizni poshtë për të parë hollësitë përkatëse nën Lejet.

Instalimi i aplikacioneve që nuk janë nga Android Market™
Instalimi i aplikacioneve me origjinë të panjohur ose të pasigurt mund të dëmtojë
telefonin. Në mënyrë të paracaktuar, telefoni është cilësuar t'i bllokojë instalimet e tilla.
Por ju mund ta ndryshoni këtë cilësim dhe të lejoni instalimet nga burimet e panjohura.

Sony Ericsson nuk garanton funksionimin e çdo aplikacioni ose përmbajtjeje të palëve të treta,
të transferuar në telefon nëpërmjet shkarkimit ose një ndërfaqeje tjetër. Po ashtu, Sony
Ericsson nuk është përgjegjës për dëmtimet ose funksionimin e reduktuar të telefonit për
shkak të transferimit të përmbajtjes nga palët e treta. Përdorni vetëm përmbajtje nga burime të
besuara. Kontaktoni me ofruesin e përmbajtjes nëse keni pyetje ose shqetësime.

Për të lejuar instalimin e aplikacioneve që nuk janë nga Android Market™

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Siguria.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Burime të panjohura.
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Shërbimi PlayNow™
Mund t'a përdorni shërbimin PlayNow™ për të shkarkuar aplikacione, muzikë, lojëra,
tone zilesh dhe sfonde. Shërbimi PlayNow™ ofron si shkarkime falas, ashtu edhe me
pagesë.

Shërbimi PlayNow™ nuk është i disponueshëm në të gjitha shtetet.

Përpara sesa të shkarkoni përmbajtjen
Përpara sesa të shkarkoni, sigurohuni që jeni të lidhur në Internet. Gjithashtu, mund t'ju
duhet të keni një kartë kujtese të futur në telefonin tuaj për të shkarkuar përmbajtje.

Kur shkarkoni përmbajtje në telefonin tuaj, mund t'ju duhet të paguani për sasinë e të dhënave
që transferoni. Kontaktoni operatorin tuaj për informacion në lidhje me tarifat e transferimit të
të dhënave në vendin tuaj.

Për të nisur PlayNow™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

Shkarkimi nga shërbimi PlayNow™
Shkarkoni drejtpërdrejt në telefon një sërë përmbajtjesh nga shërbimi PlayNow™.
Zgjidhni nga një larmi aplikacionesh, lojërash, muzike, tonesh zileje dhe përmbajtjesh të
tjera. Vini re se mundësitë e pagesës për aplikacionet jo falas mund të ndryshojnë sipas
vendit.

Për të shkarkuar një objekt të PlayNow në telefon
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi PlayNow™.
3 Gjeni një objekt që dëshironi të shkarkoni, duke shfletuar kategoritë ose duke

përdorur funksionin e kërkimit.
4 Trokitni lehtë mbi objekt, për të parë hollësitë e tij.
5 Klikoni “Bli tani!”, për të nisur procesin e blerjes. Pasi të jetë vërtetuar blerja juaj,

mund të nisni shkarkimin e përmbajtjes.
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Video Unlimited
Përdorni Video Unlimited shërbimin për të marrë me qira dhe blerë videot që mund t'i
shihni jo vetëm në telefonin tuaj, por gjithashtu në kompjuterin PlayStation® Portable
(PSP®) dhe PlayStation® 3 tuaj. Përzgjidhni atë që dëshironi nga filmat më të fundit të
Hollivudit, filmat me aksion, komedi, klasikë dhe një sferë të kategorive të tjera.

Video Unlimited mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha shtetet ose rajonet.

Për të hapur Video Unlimited
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe takoni .

Video Unlimited pamja e përgjithshme e menysë

Shihni informacionin e llogarisë suaj

Kërkoni për një video

Shihni gjendjen e shkarkimit për të gjitha objektet tuaja

Shihni dhe ndryshoni cilësimet për llogarinë, blerjet dhe shkarkimet tuaja

Shtoni videon e tanishme në listën e dëshirave

Fshini të gjitha objektet në listën tuaj të dëshirave

Fshini nga lista e dëshirave videon që po shikoni tani

Ndani informacionin për videon e tanishme nëpërmjet një rrjeti shoqëror, postës elektronike,
Bluetooth ose metodave të tjera

Shihni informacionin ligjor

Menuja Video Unlimited është dinamike, që do të thotë se të gjitha opsionet nuk janë gjithnjë
të disponueshme. Për shembull, opsioni për të fshirë të gjitha objektet në listën e dëshirave
disponohet vetëm kur jeni duke parë listën.

Për të hapurVideo Unlimited menynë
• Hapni Video Unlimited, pastaj shtypni .

Krijimi i një Video Unlimited llogarie
Duhet të krijoni një Video Unlimited llogari nëse dëshironi të blini ose të merrni filma me
qira përmes shërbimit Video Unlimited. Nëse keni tashmë një llogari në rrjetin e
PlayStation®, atëherë përkundrazi mund të përdorni atë llogari.

Eksplorimi i Video Unlimited zgjedhjes
Shfletoni videot sipas kategorisë ose futni tekst për të kërkuar një objekt të veçantë.
Mund të zgjidhni gjithashtu të shikoni paraprakisht videot që ju interesojnë.

Marrja me qira ose blerja e një videoje
Kur merrni me qira një video, keni një sasi të caktuar kohe gjatë së cilës mund t'a shihni.
Kjo periudhë kohore ndryshon nga tregu në treg. Gjithashtu mund të zgjidhni të
shkarkoni një video të blerë në shumicën e pajisjeve Sony™ që janë të lidhura me
llogarinë Video Unlimited tuaj.

64

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Video Unlimited pamja e përgjithshme e njoftimeve
Kur blini ose merrni me qira video, njoftimet e mëposhtme mund të shfaqen:

Shkarkimi i videos përfundoi

Shkarkimi dështoi. Duhet të kontrolloni nëse, për shembull, telefoni është lidhur
me një rrjet Wi-Fi® dhe nëse keni hapësirë të mjaftueshme në kartën tuaj të
kujtesës.

Shkarkimi i videos vazhdon

Shkarkimi u ndërpre

Konfirmim i blerjes së suksesshme

Ka filluar numërimi së prapthi i periudhës së qirasë

Shikimi i një videoje nga Video Unlimited
Mund të shikoni videot tuaja të marra me qira ose të blera në shumicën e pajisjeve
Sony™ të lidhura me llogarinë tuaj Video Unlimited.

Pamja e përgjithshme e menysë
Kur shihni një video nga Video Unlimited, mund të hapni një meny për të marë opsionet e
mëposhtme:

Fshini videon e tanishme

Shihni informacionin rreth videos së tanishme

Ndryshoni gjuhën e nëntitujve ose hiqni nëntitujt

Ndryshoni gjuhën e zërit

65

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Music Unlimited
Music Unlimited është një shërbim me bazë pajtimi që ofron mundësinë e miliona
këngëve përmes një lidhje 3G ose Wi-Fi® dhe mundësinë për t'u sinkronizuar me
muzikën dhe listat tuaja të dëgjimit duke përdorur një kompjuter me Windows@. Mund të
menaxhoni dhe modifikoni audiotekën tuaj personale në re nga një shumëllojshmëri
pajisjesh. Për më shumë informacion, vizitoni www.sonyentertainmentnetwork.com.

Music Unlimited mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha shtetet ose rajonet.

Për të hapur Music Unlimited
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe takoni .
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Organizimi

Kalendari
Telefoni juaj ka një kalendar për organizimin e orarit tuaj. Nëse keni një llogari në
Google™, gjithashtu mund të sinkronizoni kalendarin e telefonit tuaj me kalendarin tuaj
në Internet. Shihni Sinkronizimi i të dhënave në telefonin tuaj në faqen 72.

Për të cilësuar pamjen e kalendarit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi Kalendari.
2 Shtypni  dhe përzgjidhni një opsion.

Për të parë shumë kalendarë
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi Kalendari.
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Të tjera > Kalendarët e mi.
3 Takoni për të përzgjidhur kalendarët që dëshironi të shihni.

Për të krijuar një ngjarje në kalendar
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Kalendari.
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Ngjarje e re.
3 Futni emrin, kohën, vendndodhjen dhe përshkrimin e ngjarjes.
4 Nëse dëshironi, zgjidhni një opsion tjetër nën Përsëritja.
5 Përzgjidhni një përkujtesë për ngjarjen. Për të shtuar një përkujtesë të re për

ngjarjen, trokitni lehtë mbi .
6 Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Kur afrohet koha e takimit, telefoni riprodhon një tingull të shkurtër për t'ju kujtuar. Gjithashtu,
 shfaqet në shiritin e gjendjes.

Për të parë një ngjarje në kalendar
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Kalendari.
2 Trokitni lehtë mbi ngjarjen që dëshironi të shihni.

Për të ndryshuar cilësimet e kalendarit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Kalendari.
2 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Të tjera > Cilësimet.
3 Trokiteni lehtë për të hapur cilësimin që dëshironi të ndryshoni dhe modifikojeni

sipas dëshirës.

Ora me zile
Përdoreni telefonin si orë me zile dhe përzgjidhni si sinjal alarmi cilindo tingull në telefon.
Alarmi nuk tingëllon nëse telefoni është fikur. Por tingëllon kur telefoni është cilësuar në
mënyrën e heshtjes.

Për të hapur orën me zile
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.

Mund ta hapni orën me zile edhe duke trokitur lehtë mbi orën analoge, pasi ta shtoni si
miniaplikacion tek Ekrani bazë.
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Për të cilësuar një alarm të ri
1 Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi Shto alarmin.
4 Rregulloni kohën duke lundruar lart e poshtë.
5 Trokitni lehtë mbi Cakto.
6 Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e alarmeve të tjera.
7 Trokitni lehtë mbi U krye.

Për të modifikuar një alarm ekzistues
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.
4 Trokitni lehtë mbi Ora.
5 Lëvizni lart ose poshtë për të rregulluar orën.
6 Trokitni lehtë mbi Cakto.
7 Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e alarmeve të tjera.
8 Trokitni lehtë mbi U krye.

Formati i orës së alarmit që shfaqet është i njëjtë me formatin që përzgjidhni për cilësimet e
përgjithshme të orës, për shembull, 12-orësh ose 24-orësh.

Për të çaktivizuar një alarm
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi një nga alarmet e shenjuara.
4 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për Ndiz alarmin.

Për të aktivizuar një alarm ekzistues
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi një nga alarmet e pashënuara.
4 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Ndiz alarmin.

Për të fshirë një zile
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të fshini.
4 Trokitni lehtë mbi Fshi, pastaj trokitni lehtë mbi OK.

Për të cilësuar tonin e ziles për një alarm
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.
4 Trokitni lehtë mbi Toni i ziles dhe përzgjidhni një opsion.
5 Trokitni lehtë mbi U krye.

Për të cilësuar një alarm periodik
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.
4 Trokitni lehtë mbi Përsërit.
5 Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ditët e dëshiruara, pastaj trokitni lehtë mbi OK.

Për të cilësuar titullin e një alarmi
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.
4 Trokitni lehtë mbi Etiketa dhe futni emrin e alarmit.
5 Trokitni lehtë mbi OK.
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Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një alarm
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet.
3 Trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të modifikoni.
4 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Me dridhje.

Për të cilësuar alarmet që të tingëllojnë kur telefoni është në mënyrën e heshtur
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Alarmet, pastaj shtypni .
3 Trokitni lehtë mbi Cilësimet.
4 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Alarmi në mën. heshtjes.

Për të dremitur një alarm kur tingëllon
• Kur tingëllon alarmi, trokitni lehtë mbi Dremit.

Për të hequr një alarm kur tingëllon
• Kur tingëllon alarmi, trokitni lehtë mbi Ndërprit.
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Skanimi me aplikacionin NeoReader™
Përdoreni telefonin si skanues të kodeve të shiritit për të mësuar më shumë rreth
objekteve që skanoni. Për shembull, shikoni një pallto në një reklamë reviste dhe
dëshironi të gjeni dyqanin më të afërt për t'a blerë atë. Nëse reklama përmban një kod të
shiritit të lexueshëm, aplikacioni NeoReader™ e përdor këtë kod për të hyrë në
përmbajtjen për celularë në Internet, si në një faqe në Internet që ka më shumë
informacion rreth produktit ose një hartë të dyqaneve aty pranë. NeoReader™ lejon
përdorimin e llojeve më standartë të kodeve të shiritit.

Për të ndezur aplikacionin NeoReader™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi  NeoReader™.

Për të skanuar një barkod
1 Kur të jetë hapur aplikacioni NeoReader™, mbajeni kamerën mbi barkod derisa në

pamor të duket i gjithë barkodi.
2 Telefoni e skanon automatikisht barkodin dhe dridhet kur dallohet barkodi. Nëse

barkodi nuk dallohet, trokitni lehtë mbi  për ta skanuar me dorë kodin.

Për të futur me dorë një barkod
1 Kur aplikacioni NeoReader™ të jetë i hapur, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi fushën e tekstit të mesazhit dhe më pas futni numrat e barkodit.

Pamja e përgjithshme e menysë së aplikacionit NeoReader™
Opsionet e mëposhtëm të menysë janë të disponueshëm në aplikacionin NeoReader™:

Rregjistroni kodin e shiritit duke përdorur një rezolucion më të lartë të imazhit kur NeoReader™ nuk e
njeh kodin e shiritit automatikisht

Futni numrat e kodit të shiritit me dorë. Ky opsion mund të përdoret nëse kamera juaj ka vështirësi në
leximin e kodit të shiritit

Shihni një listë të kodeve të shiritit të skanuara më parë

Përzgjidhni preferencat sesi përdorni aplikacionin NeoReader™

Shihni informacionin në lidhje me aplikacionin NeoReader™

Lexoni më shumë në lidhje me llojet e ndryshëm të kodeve të shiritit dhe në lidhje me si të përdorni
NeoReader™

Përzgjidhni cilësimet tuaja personale, si gjuha ose vendi. Ky informacion përdoret për të personalizuar
përmbajtjen e kodit të shiritit

Dërgoni një mesazh me tekst për të ftuar një mik që të shkarkojë aplikacionin NeoReader™
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Ruajtja e formës sportive me ANT+
ANT+ është një teknologji e rrjeteve pa tel që lejon pajisjet shtesë të formës sportive, siç
janë monitorët e rrafjeve të zemrës dhe sensorët e shpejtësisë, të shkëmbejnë të dhëna
me telefonin tuaj dhe pajisje të tjera. Me ANT+ mund të ruani të dhëna nga një vrap rutinë
ose një shëtitje e shkurtër me biçikletë stërvitjeje dhe t'i mbani të gjitha në një vend. Që
telefoni juaj të përpunojë të dhënat e grumbulluara nga ANT+, duhet të shkarkoni një
aplikacion të tillë si iMapMyFitness.
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Sinkronizimi i të dhënave në telefonin
tuaj
Me telefonin mund të sinkronizoni kontaktet, postën elektronike, ngjarjet e kalendarit dhe
informacione të tjera, nga llogaritë shumëfishe të postës elektronike, shërbimet e
sinkronizimit dhe llogaritë e llojeve të tjera, në varësi të aplikacioneve të instaluara në
telefon. Sinkronizimi i telefonit me burimet e tjera të informacionit është një mënyrë e
thjeshtë dhe praktike për t'u informuar.

Mund të:

• qaseni në Gmail™ , Google Calendar™, kontaktet e Google™, kujtesoret e Google™
Chrome dhe në shërbime të tjera të Google që përdorni.

• qaseni në postën elektronike, kontaktet dhe aplikacionet e kalendarëve të korporatës
suaj.

• qaseni në kontaktet, kalendarin, albumet tuaja në Facebook™ dhe në shërbimet e tjera
që përdorni.

• sinkronizoni telefonin tuaj me një server interneti duke përdorur SyncML™.

Sinkronizimi me Google™
Sinkronizoni telefonin me kujtesoret dhe të dhënat tuaja të Gmail™ , Google Calendar™,
kontaktet e Google™, Google™ Chrome nga shërbimet e tjera të Google që përdorni.
Shihini dhe menaxhojini nga telefoni juaj po aq thjesht sa do ta bënit nga një kompjuter.

Pas sinkronizimit, mund ta gjeni Gmail™ në aplikacionin Gmail™ ; Google Calendar™ në
aplikacionin Kalendari; kontaktet e Google™ në aplikacionin Kontaktet; dhe të dhënat e
tjera në aplikacionet përkatëse të Google që keni instaluar.

Për të konfiguruar një llogari të Google™ në telefonin tuaj për sinkronizim
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Sigurohuni që sinkronizimi është aktivizuar që aplikacionet të mund të

sinkronizojnë automatikisht të dhënat.
4 Trokitni lehtë mbi Shto llogarinë > Google.
5 Ndiqni udhëzorin e regjistrimit për të krijuar një llogari në Google™ ose futuni nëse

tashmë keni një llogari.
6 Shenjoni kutinë e zgjedhjes Bëj kopje rezervë e rikth., nëse doni të krijoni kopje

rezervë të të dhënave në llogarinë tuaj të Google™, pastaj trokitni lehtë mbi
Pranoj

7 Trokitni lehtë mbi U krye.
8 Trokitni lehtë mbi llogarinë tuaj të sapo krijuar të Google™ dhe pastaj trokitni lehtë

mbi objektet që dëshironi të sinkronizoni.

Për të sinkronizuar me dorë me llogarinë tuaj Google™
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Takoni Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Takoni llogarinë Google™ që dëshironi të sinkronizoni.
4 Shtypni , pastaj takoni Sinkronizo tani.

Për të sinkronizuar shfletuesin me Google™ Chrome
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Trokitni lehtë mbi llogarinë e Google™, pastaj shenjoni kutinë përkatëse të

zgjedhjes për sinkronizimin e shfletuesit.
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Për të hequr një llogari në Google™ nga telefoni
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Trokitni lehtë mbi llogarinë në Google™ që dëshironi të hiqni nga lista e llogarive.
4 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Hiqe llogarinë.
5 Trokitni përsëri lehtë mbi Hiqe llogarinë, për të konfirmuar.

Sinkronizoni postën elektronik, kalendarin dhe kontaktet e
korporatës tuaj
Përdorni mesazhet e postës elektronike, takimet e kalendarit dhe kontaket e korporatës
tuaj drejtpërdrejt nga telefoni juaj. Shihini dhe administrojini ato po aq lehtësisht sa do të
bëni nga një kompjuter. Pas konfigurimit, mund të gjeni informacionin tuaj në aplikacionet
PE, Kalendari dhe Kontaktet.

Që të përdorni funksionueshmërinë e përshkruar më sipër, informacioni i korporatës tuaj duhet
të ruhet në një server të Microsoft® Exchange.

Për të konfiguruar postën elektronike, kalendarin dhe kontaktet e korporatës në
telefon

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Sigurohuni që sinkronizimi është aktivizuar që të dhënat tuaja të sinkronizohen

automatikisht sipas intervalit të sinkronizimit që cilësoni.
4 Trokitni lehtë mbi Shto llogarinë > Korporata.
5 Futni adresën e postës elektronike dhe fjalëkalimin e korporatës suaj.
6 Trokitni lehtë mbi Tjetër. Telefoni fillon të përnxjerrë informacionin e llogarisë suaj.

Nëse ndodh një mosfunksionim, kontaktoni administratorin e rrjetit të korporatës
suaj për më shumë informacion të tillë si emri i domenit dhe adresa e serverit
Exchange.

7 Trokitni lehtë mbi OK, për të lejuar serverin e korporatës që të kontrollojë telefonin
tuaj.

8 Përzgjidhni të dhënat që doni të sinkronizoni me telefonin, siç janë kontaktet dhe
zërat e kalendarit.

9 Nëse dëshironi, aktivizoni administratorin e pajisjes, për të lejuar serverin e
korporatës të kontrollojë tipare të caktuara të sigurisë në telefon. Për shembull,
lejoni serverin e korporatës suaj të cilësojë rregulla për fjalëkalimin dhe të cilësojë
enkriptimin e arkivit.

10 Kur të përfundojë konfigurimi, mund të futni një emër për llogarinë e korporatës,
që të identifikohet lehtë.

Për të modifikuar konfigurimin e postës elektronike, kalendarit dhe kontakteve të
korporatës

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi dhe përzgjidhni llogarinë e

korporatës suaj.
3 Trokitni lehtë mbi Cilësimet e llogarisë, pastaj trokitni lehtë mbi llogarinë e

korporatës që doni të modifikoni.
4 Ndryshoni cilësimet e dëshiruara.

Për të cilësuar një interval sinkronizimi për një llogari korporate
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi dhe përzgjidhni llogarinë e

korporatës suaj.
3 Trokitni lehtë mbi Cilësimet e llogarisë, pastaj trokitni lehtë mbi llogarinë e

korporatës për të cilën doni të cilësoni një nivel sinkronizimi.
4 Trokitni lehtë mbi Shpesh. kontr. të k. në hyrje dhe përzgjidhni një opsion për

intervalin.
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Për të hequr një llogari të korporatës nga telefoni juaj
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi, pastaj trokitni lehtë mbi

llogarinë tuaj të korporatës.
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Hiqe llogarinë.
4 Trokitni përsëri lehtë mbi Hiqe llogarinë, për të konfirmuar.

Sinkronizimi me Facebook™ brenda telefonit Xperia™
Ekzistojnë dy mënyra për të përdorur Facebook™ në telefonin tuaj. Përveç përdorimit të
aplikacionit standard Facebook për t'u qasur në llogarinë tuaj të Facebook në linjë, mund
të zgjidhni edhe sinkronizimin e llogarisë së Facebook me telefonin. Për këtë, duhet të
konfiguroni një llogari të Facebook™ brenda Xperia™, e cila ju lejon të qaseni
drejtpërdrejt në përmbajtjen e Facebook nga një numër aplikacionesh të tjera në telefon.
Për shembull, mund të bëni postime në Facebook nga Timescape™ dhe të qaseni te
kontaktet, fotot dhe zërat e kalendarit tuaj në Facebook nga aplikacionet përkatëse në
telefon, të tilla si aplikacioni Kalendari.

Për të konfiguruar një llogari të Facebook™ brenda Xperia™ në telefon
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Sigurohuni që sinkronizimi është aktivizuar që aplikacionet të mund të

sinkronizojnë automatikisht të dhënat.
4 Trokitni lehtë mbi Shto llogarinë > Facebook brenda Xperia™.
5 Ndiqni udhëzimet në ekran për të krijuar një llogari të Facebook™ brenda Xperia™

ose hyni nëse tashmë keni një llogari.

Gjithashtu mund të konfiguroni një llogari të Facebook™ brenda Xperia™ në telefon duke
shenjuar kutinë e zgjedhjes Integrimi i Facebook nën Cilësimet > Xperia™ > Facebook
brenda Xperia™.

Për të sinkronizuar me dorë me llogarinë tuaj të Facebook™ brenda Xperia™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Trokitni lehtë mbi llogarinë e Facebook brenda Xperia™.
4 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Sinkronizo tani.

Për të hequr nga telefoni një llogari të Facebook™ brenda Xperia™

Kur hiqni nga telefoni një llogari të Facebook™ brenda Xperia™, llogaria e shoqëruar e
Facebook në linjë nuk fshihet dhe mund të vazhdoni të keni qasje në të nga kompjuteri.

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Trokitni lehtë mbi llogarinë e Facebook brenda Xperia™.
4 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Hiqe llogarinë.
5 Trokitni përsëri lehtë mbi Hiqe llogarinë, për të konfirmuar.

Sinkronizimi duke përdorur SyncML™
Sinkronizoni telefonin tuaj me një server Interneti duke përdorur SyncML™. Shihni dhe
menaxhoni kontaktet, kalendarin dhe kujtesoret nga telefoni juaj, po aq thjesht sa do ta
bënit nga një kompjuter.
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Për të konfiguruar në telefonin tuaj një llogari të SyncML™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Sigurohuni që sinkronizimi është aktivizuar që të dhënat tuaja të sinkronizohen

automatikisht sipas intervalit që cilësoni.
4 Trokitni lehtë mbi Shto llogarinë > SyncML.
5 Trokitni lehtë mbi fushat për llogarinë, adresën e serverit, emrin e përdoruesit dhe

fjalëkalimin dhe futni informacionin e kërkuar.
6 Trokitni lehtë mbi Intervali i sinkronizimit dhe përzgjidhni sa shpesh dëshironi të

sinkronizohet automatikisht telefoni.
7 Trokitni lehtë mbi një objekt që dëshironi të sinkronizoni, për shembull, mbi

Kontaktet. Pastaj futni adresën e serverit, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin.
Përsëriteni këtë hap për çdo objekt që dëshironi të sinkronizoni.

8 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi U krye.

Kontaktoni me ofruesin tuaj të shërbimit SyncML™, për më tepër informacion rreth cilësimeve
të llogarisë suaj.

Për të sinkronizuar me dorë me llogarinë tuaj në SyncML™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi.
3 Trokitni lehtë mbi llogarinë në SyncML™ që dëshironi të sinkronizoni.
4 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Sinkronizo tani.

Për të cilësuar një interval sinkronizimi
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi, pastaj trokitni lehtë mbi

llogarinë tuaj në SyncML™.
3 Trokitni lehtë mbi Cilësimet e llogarisë.
4 Trokitni lehtë mbi Intervali i sinkronizimit dhe përzgjidhni një opsion për intervalin.

Për të hequr një llogari në SyncML™ nga telefoni
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Llogaritë e sinkronizimi, pastaj trokitni lehtë mbi

llogarinë tuaj në SyncML™.
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Hiqe llogarinë.
4 Trokitni përsëri lehtë mbi Hiqe llogarinë, për të konfirmuar.
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Lidhja me rrjetet pa tel
Nga telefoni juaj, mund të hyni në Internet pa tel, me anë të teknologjisë Wi-Fi®. Në këtë
mënyrë mund të shfletoni Internetin dhe të përdorni tarifa më të ulta të telefonatave dhe
të dhënave.

Nëse ndërmarrja ose organizata juaj ka një rrjet privat virtual (VPN), mund të lidheni në
këtë rrjet me telefonin tuaj. Mund të përdorni një VPN për të hyrë në intranetë dhe
shërbime të tjerë të brendshëm në ndërmarrjen tuaj.

Wi-Fi®
Duke përdorur teknologjinë Wi-Fi® mund të hyni në Internet me valë me telefonin tuaj.
Për të hyrë në Internet me anë të lidhjes Wi-Fi®, duhet më parë të kërkoni dhe të lidheni
me një rrjet të disponueshëm Wi-Fi®. Fuqia e sinjalit të rrjetit Wi-Fi® mund të ndryshojë
në varësi të vendndodhjes së telefonit tuaj. Lëvizja pranë pikës së hyrjes së Wi-Fi® mund
të shtojë fuqinë e sinjalit.

Para përdorimit të Wi-Fi®
Për të shfletuar Internetin duke përdorur një lidhje Wi-Fi®, duhet të kërkoni për dhe të
lidheni më një rrjet të disponueshëm Wi-Fi® dhe pastaj të hapni shfletuesin e Internetit.
Fuqia e sinjalit të rrjetit Wi-Fi® mund të ndryshojë në varësi të vendndodhjes së telefonit
tuaj. Afrohuni pranë pikës së përdorimit të Wi-Fi® për të rritur forcën e sinjalit.

Për të aktivizuar Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.
3 Trokitni lehtë mbi 〇 përbri Wi-Fi që 〇 të ndryshohet në |. Telefoni skanon për

rrjetet e disponueshme Wi-Fi®.

Mund të duhen disa sekonda përpara sesa të aktivizohet Wi-Fi®.

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.
3 Sigurohuni që funksioni Wi-Fi® është aktivizuar. Trokitni lehtë mbi Wi-Fi.
4 Shfaqen rrjetet e disponueshme Wi-Fi®. Rrjetet e disponueshme mund të jenë të

hapura ose të siguruara. Rrjetet e hapura tregohen nga  dhe rrjetet e siguruara
tregohen nga  përbri emrit të rrjetit Wi-Fi®.

5 Trokitni lehtë mbi një rrjet Wi-Fi® për t'u lidhur me të. Nëse jeni duke u përpjekur
të lidheni me një rrjet Wi-Fi® të siguruar, ju kërkohet të futni fjalëkalim. Pasi të
lidheni, në shiritin e gjendjes shfaqet .

Telefoni juaj mban mend rrjetet Wi-Fi® me të cilët lidheni. Herën tjetër që do të hyni në rrezen
e një rrjeti Wi-Fi® me të cilin jeni lidhur më parë, telefoni juaj do të lidhet automatikisht me të.

Në disa vendndodhje, rrjetet e hapura Wi-Fi® ju kërkojnë të hyni në një faqe uebi, para se të
mund të qaseni në rrjet. Kontaktoni administratorin e rrjetit përkatës Wi-Fi®, për më shumë
informacion.

Për t'u lidhur me një rrjet tjetër Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi. Shfaqen rrjetet e zbuluara Wi-Fi®.
3 Trokitni lehtë mbi një rrjet tjetër Wi-Fi® për t'u lidhur me të.

Për të skanuar me dorë për rrjete Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.
3 Trokitni lehtë mbi Skano. Telefoni skanon për rrjete Wi-Fi® dhe shfaq rrjetet e

disponueshme në një listë.
4 Trokitni lehtë mbi një rrjet Wi-Fi® nga lista, për t'u lidhur me të.
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Cilësimet e përparuara të Wi-Fi®
Para se të shtoni me dorë një rrjet Wi-FI®, duhet të aktivizoni cilësimin Wi-Fi® në
telefonin tuaj.

Gjendja e rrjeteve Wi-Fi®
Kur jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi® ose kur pranë jush ka rrjete Wi-Fi® të disponueshëm,
mund të shihni gjendjen e këtyre rrjeteve Wi-Fi®. Gjithashtu mund t'a lejoni telefonin që
t'ju njoftojë sa herë që zbulohet një rrjet Wi-Fi® i hapur.

Për të aktivizuar njoftimet e rrjetit Wi-Fi®
1 Aktivizoni Wi-Fi®, nëse nuk është tashmë i aktivizuar.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.
4 Shtypni .
5 Trokitni lehtë mbi Të përparuara.
6 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Njoftimi i rrjetit.

Për të shtuar me dorë një rrjet Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.
3 Trokitni lehtë mbi Shto rrjetin.
4 Futni SSID-i i rrjetit për rrjetin.
5 Trokitni lehtë mbi fushën Siguria për të përzgjedhur një lloj sigurie.
6 Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.
7 Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit tuaj Wi-Fi®, për të marrë emrin e SSID-it të rrjetit dhe
fjalëkalimin.

Për të parë informacionin e hollësishëm rreth një rrjeti Wi-Fi® të lidhur
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.
3 Trokitni lehtë mbi rrjetin Wi-Fi® me të cilin jeni lidhur aktualisht. Shfaqet

informacioni i hollësishëm për rrjetin.

Politika e pushimit të Wi-Fi®
Duke shtuar politikën e pushimit të Wi-Fi®, mund të specifikoni kur të kaloni nga Wi-Fi në
të dhënat celulare.

Nëse nuk jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi®, telefoni përdor lidhjen për të dhënat celulare për
hyrjen në Internet (nëse keni konfiguruar dhe aktivizuar një lidhje për të dhënat celulare në
telefonin tuaj).

Për të shtuar një politikë pushimi të Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Wi-Fi.
3 Shtypni .
4 Trokitni lehtë mbi E avancuar.
5 Trokitni lehtë mbi Mbaj Wi-Fi aktiv gjatë gjendjes në gjumë.
6 Përzgjidhni një opsion.

Pajisjet e lidhura
Ndani skedarët e medias në telefonin tuaj me pajisje të tjera në një lidhje të përbashkët
Wi-Fi®. Kur telefoni juaj është i lidhur me rrjetin tuaj në shtëpi përmes Wi-Fi® dhe
funksioni Pajisjet e lidhura është aktivizuar, pajisjet e tjera të klientit të lidhura me të
njëjtin rrjet në shtëpi mund të përdorin skedarët e medias të ruajtur në telefonin tuaj. Për
shembull, mund të shihni fotot ose të dëgjoni një pjesë muzikore në një pajisje të lidhur të
klientit. Një pajisje e lidhur e klientit mund të jetë, për shembull, një kompjuter me
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programin kompjuterik të klientit, një kamera, TV ose një PlayStation® 3. Të gjitha pajisjet
duhet të jenë të çertifikuara DLNA™ nga Aleanca e Rrjetit të Jetesës Dixhitale.

Për të përdorur funksionin Pajisjet e lidhura
1 Lidhni telefonin tuaj me një rrjet Wi-Fi®.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi Pajisjet e

lidhura.
3 Takoni  pranë Ndrysho emrin e serverit dhe modifikoni emrin e telefonit tuaj

nëse nevojitet. Ky emër do të shfaqet më vonë në pajisjen/pajisjet e tjera të klientit
të lidhura me rrjetin Wi-Fi, për të identifikuar telefonin tuaj.

4 Shënoni kutinë e kontrollit për Përndaj përmbajtjet. Në rripin e gjendjes shfaqet
. Telefoni juaj tani mund të punojë si një server i medias.

5 Lidhni kompjuterin tuaj ose pajisjet e tjera të klientit në të njëjtin rrjet Wi-Fi®.
6 Aktivizoni programin kompjuterik të klientit të instaluar në kompjuterin tuaj. Gjeni

dhe përzgjidhni telefonin tuaj si server.
7 Një njoftim shfaqet në rripin e gjendjes në telefon. Takojeni atë dhe cilësoni lejet e

përdorimit.
8 Transferoni në dhe shfaqni përmbajtjen e telefonit tuaj në pajisjet e klientit. Mund të

duhen dy minuta për të shfaqur të gjithë përmbajtjen në pajisjet e klientit nëse
shumë skedarë fotosh ose muzike janë ruajtur në telefon.

9 Për të mbyllur shikimin Pajisjet e lidhura, shtypni . Funksioni Pajisjet e
lidhura vazhdon të funksionojë në sfond.

10 Për t'u shkëputur nga serveri, shkoni te pamja Pajisjet e lidhura në telefon dhe
hiqni shenjën nga kutia e shënimit Përndaj përmbajtjet.

Një pajisje e klientit, për të cilën tashmë keni vendosur lejet e përdorimit, është një pajisje
e rregjistruar e klientit dhe shfaqet në listën Pajisjet e regjistruara. Një pajisje e klientit
që pret që t'i jepni lejet e përdorimit shfaqet në listën Pajisjet në pritje.

Udhëzimet e përshkruara më sipër mund të ndryshojnë në varësi të pajisjeve të klientit.
Gjithashtu referojuni udhëzuesit të përdorimit të pajisjet tuaj të klientit. Nëse pajisje nuk lidhet,
kontrolloni se rrjeti juaj në shtëpi punon.

Për të cilësuar lejet e përdorimit për një pajisje në pritje të klientit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi Pajisjet e

lidhura.
2 Përzgjidhni një pajisje të klientit nga Pajisjet në pritje list.
3 Përzgjidhni një nivel të lejes së përdorimit.

Për të ndryshuar emrin e një pajisje të rregjistruar të klientit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi Pajisjet e

lidhura.
2 Përzgjidhni një pajisje të klientit nga lista Pajisjet e regjistruara, pastaj zgjidhni

Ndrysho emrin.
3 Futni një emër të ri për pajisjen e klientit.

Për të ndryshuar nivelin e përdorimit të një pajisje të rregjistruar të klientit
1 Nga Ekrani bazë, takoni , pastaj gjeni dhe takoni Pajisjet e lidhura.
2 Përzgjidhni një pajisje të klientit nga Pajisjet e regjistruara list.
3 Trokitni lehtë mbi Ndrysho nivelin e hyrjes dhe përzgjidhni një opsion.

Për të marë ndihmë në lidhje me ndarjen e përmbajtjes me pajisje të tjera
• Kur pamja Pajisjet e lidhura është e hapur, shtypni  , pastaj takoni Ndihma.

Ndarja e lidhjes tuaj të të dhënave celulare të telefonit
Mund të ndani lidhjen tuaj të të dhënave celulare të telefonit me një kompjuter të vetëm
duke përdorur një kabllo USB. Ky proces quhet kalimi përmes USB. Gjithashtu mund të
ndani lidhjen e të dhënave të telefonit tuaj me deri në tetë pajisje në të njëjtën kohë, duke
e shndërruar telefonin tuaj në një hot spot portativ Wi-Fi®.

Kur telefoni juaj është duke ndarë lidhjen e të dhënave të tij, ikonat e mëposhtme mund
të shfaqen në rripin e gjendjes ose në panelin e njoftimit:
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Kalimi përmes USB është aktiv

Hot spot portativ Wi-Fi® është aktiv

Si kalimi përmes USB, ashtu edhe hot spot portativ janë aktivë

Për të përndarë lidhjen e të dhënave të telefonit tuaj duke përdorur një kabllo USB
1 Çaktivizoni të gjitha lidhjet me kabllo USB në telefon.
2 Lidhni telefonin tuaj me një kompjuter duke përdorur kabllon USB që erdhi me

telefonin tuaj.
3 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
4 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Ndërlidhja dhe pika aktive

portative.
5 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Ndërlidhja me USB. Telefoni nis përndarjen e

lidhjes së të dhënave të tij të rrjetit celular me kompjuterin përmes lidhjes USB. Një
njoftim i vazhdueshëm shfaqet në shiritin e gjendjes dhe panelin e njoftimit.

6 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes Ndërlidhja me USB ose shkëputni kabllon USB, për
të ndaluar përndarjen e lidhjes së të dhënave tuaja.

Nuk mund të përndani njëkohësisht lidhjen e të dhënave të telefonit tuaj dhe kartën SD përmes
një kablloje USB. Për më tepër informacion, shikoni Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në
faqen 118.

Mund të duhet të përgatisni kompjuterin tuaj për të krijuar një lidhje rrjeti përmes një kablloje
USB. Shkoni në android.com/tether për informacionin më të ri.

Për të përndarë lidhjen e të dhënave të telefonit tuaj si një pikë aktive të lëvizshme
Wi-Fi®

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Ndërlidhja dhe pika aktive

portative.
3 Trokitni lehtë mbi Konfiguro pikën aktive Wi-Fi.
4 Futni SSID-i i rrjetit për rrjetin. Trokitni lehtë mbi fushën Siguria për të

përzgjedhur një lloj sigurie.
5 Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.
6 Trokitni lehtë mbi Ruaj.
7 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Pikë aktive Wi-Fi e lëvizshme. Telefoni nis

transmetimin e emrit të rrjetit të tij Wi-Fi® (SSID). Tani mund të lidheni në këtë rrjet
me deri në 8 kompjuterë ose pajisje të tjera.

8 Çshenjoni kutinë e zgjedhjes Pikë aktive Wi-Fi e lëvizshme, kur dëshironi që të
ndaloni përndarjen e lidhjes suaj të të dhënave përmes Wi-Fi®.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën tuaj aktive të lëvizshme
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > Ndërlidhja dhe pika aktive

portative.
3 Trokitni lehtë mbi Konfiguro pikën aktive Wi-Fi.
4 Futni SSID-i i rrjetit për rrjetin.
5 Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën Siguria.
6 Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.
7 Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Rrjetët privatë virtualë (VPN)
Përdoreni telefonin tuaj për t'u lidhur me rrjetë privatë virtualë (VPN), të cilat ju
mundësojnë të përdorni burime brenda një rrjeti lokal të siguruar, që nga jashtë rrjetit të
mirëfilltë. Për shembull, lidhjet VPN përdoren rëndom nga korporatat dhe institucionet
arsimorë për përdorues që kanë nevojë të përdorin intranete dhe shërbime të tjerë të
brendshëm edhe kur janë jashtë rrjetit të brendshëm, për shembull, kur janë duke
udhëtuar.
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Lidhjet VPN mund të konfigurohen në shumë mënyra, në varësi të rrjetit. Disa rrjetë mund
t'ju kërkojnë të transferoni dhe të instaloni një çertifikatë sigurie në telefonin tuaj. Shihni
Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në faqen 118 për më shumë informacion sesi
të transferoni përmbajtjen në telefonin tuaj. Për informacion të hollësishëm në lidhje me si
të konfiguroni një lidhje me rrjetin tuaj privat virtual, ju lutemi kontaktoni administratorin e
rrjetit të ndërmarrjes ose të institucionit tuaj.

Për të shtuar një rrjet virtual privat
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > VPN.
3 Trokitni lehtë mbi Shto rrjetin VPN.
4 Përzgjidhni llojin e VPN-së që do të shtoni.
5 Futni cilësimet e VPN-së.
6 Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për t'u lidhur me një rrjet virtual privat
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të tjera... > VPN.
3 Në listën me rrjetet e disponueshme, trokitni lehtë mbi VPN-në me të cilën

dëshironi të lidheni.
4 Futni informacionin e kërkuar.
5 Trokitni lehtë mbi Lidhu.

Për t'u shkëputur nga një rrjet privat virtual (VPN)
1 Tërhiqeni poshtë rripin e gjendjes.
2 Trokitni lehtë mbi njoftimin për lidhjen VPN, për ta shkëputur.

80

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Shfletuesi i uebit
Përdorni shfletuesin tuaj të uebit për të parë dhe lundruar në faqet e uebit, për të shtuar
faqet si kujtesore dhe për të ruajtur faqet për shikim jashtë linje. Mund të hapni deri në 16
dritare njëkohësisht dhe t'i ndërroni lehtësisht midis tyre. Nëse nuk doni të shihni
versionin për celular të një faqeje uebi, mund të kërkoni edhe versionin për kompjuter.

Për të hapur shfletuesin e uebit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

Shfletimi i Internetit

Shiriti i adresës dhe i kërkimit
Përdorni shiritin e adresës dhe të kërkimit për të shfletuar uebin.

1
2
3

1 Shihni përparimin e shkarkimit të faqes aktuale të uebit

2 Futni një fjalë kërkimi për të kërkuar një faqe uebi ose futni adresën e një faqeje uebi për të ngarkuar një
faqe uebi.

3 Anuloni shkarkimin e faqes aktuale të uebit

Ndonjëherë shiriti i adresës dhe i kërkimit nuk shfaqet pasi faqja e uebit mbaron shkarkimin. Ai
shfaqet përsëri nëse godisni lehtë me drejtim poshtë në ekran.

Për të shkuar te një faqe në web
1 Takoni kërkimin dhe fushën e tekstit të adresës për të aktivizuar tastierën

numerike.
2 Futni një adresë në web.
3 Trokitni lehtë mbi Shko.

Për të kërkuar një faqe në web
1 Takoni kërkimin dhe fushën e tekstit të adresës për të aktivizuar tastierën

numerike.
2 Futni një fjalë kërkuese.
3 Trokitni lehtë mbi Shko.

Për të dalë nga shfletuesi i uebit
• Gjatë shfletimit, shtypni .

Kur e hapni përsëri shfletuesin, edhe pas rinisjes së telefonit, ai shfaqet pikërisht ashtu siç
ishte para se të dilni. Për shembull, do të hapet po ai numër dritaresh.

Lundrimi në ueb

Për të përzgjedhur një lidhje
• Për të zgjedhur një lidhje në faqen e uebit, trokitni lehtë mbi lidhjen. Lidhja e

përzgjedhur përshenjohet dhe faqja e uebit fillon të ngarkohet pasi hiqni gishtin.

Nëse e zgjidhni gabimisht një lidhje para se të hiqni gishtin, mund ta zvarritni gishtin larg nga
lidhja për ta shpërzgjedhur.

Për të shkuar në faqen e mëparshme gjatë shfletimit
• Shtypni .
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Për të zmadhuar ose zvogëluar në një faqe uebi
Përdorni një nga metodat e mëposhtme, për të zmadhuar ose zvogëluar në një faqe
uebi:

• Trokitni lehtë dy herë për të zmadhuar në faqen e uebit ose trokitni lehtë dy herë
përsëri për të zvogëluar.

• Prekni një zonë të faqes me të dy gishtat njëkohësisht dhe largojini nga njëri-tjetri
për të zmadhuar ose bashkojini bashkë për të zvogëluar.

Për të ringarkuar faqen e tanishme në Internet
• Shtypni , pastaj takoni Rifresko.

Për të ruajtur një faqe uebi për ta parë jashtë linje
1 Pasi të jetë ngarkuar faqja e uebit, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Ruaj për lexim jashtë linje. Atëherë drejtoheni në kartelën

Faqet e ruajtura, ku mund të shikoni të gjitha faqet e ruajtura të uebit.

Nëse karta e kujtesës nuk është e disponueshme, faqja e uebit nuk mund të ruhet.

Për të parë një faqe uebi të ruajtur më parë
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  përbri shiritit të adresës dhe të kërkimit.
3 Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi kartelën Faqet e ruajtura.
4 Gjeni dhe përzgjidhni një faqe uebi që doni të shihni.

Për të ngarkuar versionin e drejtpërdrejtë të një faqeje uebi që është jashtë linje
1 Kur të jetë e hapur një faqe uebi jashtë linje, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shko drejtpërdrejt.

Për të kërkuar versionin për kompjuter të një faqeje uebi
1 Gjatë shfletimit të faqes së uebit, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Kërko sajtin për desktop.

Pasi të zgjidhni shikimin e versionit për kompjuter të faqes së uebit në një dritare, të gjitha
faqet e uebit që do të shihni më vonë në atë dritare do të afishojnë gjithashtu versionet e tyre
për kompjuter. Trokitni përsëri lehtë mbi Kërko sajtin për desktop, për ta kthyer cilësimin siç
ishte.

Për të përndarë një lidhje për te faqja aktuale e uebit
1 Gjatë shfletimit, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Përndaj faqen.
3 Përzgjidhni një metodë të disponueshme transferimi, pastaj ndiqni udhëzimet në

ekran.

Për të mbyllur një dritare të shfletuesit
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  përbri shiritit të adresës dhe të kërkimit. Shfaqet një listë me

të gjitha dritaret e hapura.
3 Trokitni lehtë mbi  në dritaren që doni të mbyllni ose godisni lehtë dritaren

majtas ose djathtas jashtë ekranit për ta mbyllur.

Menaxhimi i kujtesoreve
Kujtesoret ju lejojnë të hyni shpejt në faqet tuaja të preferuara dhe të vizituara më shpesh
në ueb. Mund të shtoni kujtesore drejtpërdrejt nga shfletuesi i telefonit. Gjithashtu mund
të sinkronizoni shfletuesin e telefonit me kujtesoret e Google™ Chrome, të cilat i keni
sinkronizuar në llogarinë tuaj në Google me anën e një kompjuteri. Shikoni Për të
sinkronizuar shfletuesin me Google™ Chrome në faqen 72.
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Në varësi të operatorit tuaj të rrjetit, disa kujtesore mund të jenë të instaluara paraprakisht
në telefonin tuaj.

Për të shtuar si kujtesore një faqe uebi
1 Ndërsa jeni duke parë faqen e uebit, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Ruaje te kujtesoret.
3 Nëse dëshironi, modifikoni kujtesoren.
4 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi OK.

Për të hapur një kujtesore
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  pranë shiritit të adresës dhe të kërkimit dhe më pas trokitni

lehtë mbi . Shfaqen emrat e të gjitha llogarive që keni sinkronizuar me Google™
Chrome. Kujtesoret që keni ruajtur drejtpërdrejt në telefon, renditen nën llogarinë
Lokale.

3 Për të afishuar kujtesoret e një llogarie, trokitni lehtë mbi llogarinë. Shfaqen të
gjitha kujtesoret në llogari.

4 Për të hapur një kujtesore, trokitni lehtë mbi të.

Për të modifikuar një kujtesore
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  pranë shiritit të adresës dhe të kërkimit dhe më pas trokitni

lehtë mbi .
3 Prekni dhe mbani një kujtesore.
4 Në menynë e shfaqur, trokitni lehtë mbi Ndrysho kujtesoren.
5 Modifikoni kujtesoren sipas dëshirës.
6 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi OK.

Për të shtuar në ekranin bazë një faqe uebi të shënuar si kujtesore
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  pranë shiritit të adresës dhe të kërkimit dhe më pas trokitni

lehtë mbi .
3 Trokitni lehtë dhe mbajeni të shtypur kujtesoren që doni të shtoni te Ekrani bazë.
4 Në menynë e shfaqur, trokitni lehtë mbi Shto shkurtoret në ekranin bazë.

Për të fshirë një kujtesore
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  pranë shiritit të adresës dhe të kërkimit dhe më pas trokitni

lehtë mbi .
3 Prekni dhe mbani një kujtesore.
4 Në menynë e shfaqur, trokitni lehtë mbi Fshi kujtesoren, për të fshirë kujtesoren e

përzgjedhur.

Për të shtuar si kujtesore një faqe uebi të vizituar më parë
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  pranë shiritit të adresës dhe të kërkimit dhe më pas trokitni

lehtë mbi .
3 Trokitni lehtë mbi kartelën Historia dhe më pas trokitni lehtë mbi një nga shigjetat

poshtë, për të parë një listë me faqet e uebit të vizituara më parë.
4 Trokitni lehtë mbi  në krah të faqes së uebit që doni ta shtoni si një kujtesore.
5 Nëse dëshironi, modifikoni informacione më të hollësishme, të tilla si emri dhe

vendndodhja e kujtesores.
6 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi OK.
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Administrimi i tekstit dhe imazheve

Për të gjetur tekstin brenda një faqeje uebi
1 Kur jeni duke parë një faqe uebi, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Gjej në faqe.
3 Futni tekstin e kërkimit tuaj. Karakteret që përputhen me kërkimin tuaj

përshenjohen në faqen e uebit.
4 Trokitni lehtë mbi shigjetat lart ose poshtë, për të shkuar tek objekti i përshenjuar

paraardhës ose pasardhës.
5 Trokitni lehtë mbi  për të mbyllur shiritin e kërkimit.

Për të kopjuar tekstin nga një faqe uebi
1 Prekni dhe mbajeni derisa të theksohet pjesën e tekstit që dëshironi të kopjoni.

Kartelat shfaqen në fund të çdo përzgjedhjeje. Zvarritni kartelat sipas rrethanave,
për të përzgjedhur të gjithë tekstin që doni të kopjoni.

2 Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi Kopjo.
3 Për të ngjitur tekstin në një mesazh poste elektronike, mesazh me tekst ose

mesazh multimedial, prekni dhe mbani fushën e tekstit në aplikacionin përkatës
dhe trokitni lehtë mbi Ngjit në menynë e afishuar.

Nëse teksti që doni të kopjoni është pjesë e një lidhjeje për në një faqe tjetër uebi, shfaqet një
meny, në të cilën duhet të trokitni lehtë mbi Përzgjidh tekstin para se të vazhdoni.

Për të ruajtur një imazh nga një faqe uebi
1 Në faqen aktive të uebit, prekni dhe mbani imazhin e dëshiruar derisa të shfaqet

një meny.
2 Trokitni lehtë mbi Ruaj imazhin.

Nëse karta e kujtesës nuk është e disponueshme, imazhi nuk mund të ruhet.

Dritaret e shumëfishta
Shfletuesi juaj mund të ekzekutojë njëkohësisht deri në 16 dritare të ndryshme. Për
shembull, në një dritare mund të hyni në postën tuaj në ueb dhe në një tjetër të lexoni
lajmet e përditshme. Mund të këmbeni me lehtësi një dritare me një tjetër. Nëse dëshironi
të shfletoni uebin me më shumë privatësi, mund të përdorni kartelën e panjohur, për të
hapur një dritare që nuk ruan informacionin personal ose skedarë spiunë kur lidheni
nëpërmjet saj.

Për të hapur një dritare të re të shfletuesit
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  pranë shiritit të adresës dhe të kërkimit dhe më pas trokitni

lehtë mbi .

Për të hapur një dritare të panjohur
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  përbri shiritit të adresës dhe të kërkimit.
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Kartelë e re e panjohur.

Për të hapur një lidhje në një dritare të re të shfletuesit
1 Prekni dhe mbani një lidhje derisa të shfaqet një menu.
2 Takoni Hape në një kartelë të re.
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Për të këmbyer dritaret e shfletuesit
1 Kur shfletuesi është i hapur, godisni lehtë përposhtë në ekran, për të shfaqur

shiritin e adresës dhe të kërkimit.
2 Trokitni lehtë mbi  përbri shiritit të adresës dhe të kërkimit.
3 Lëvizni lart dhe poshtë për të shfletuar një listë me të gjitha dritaret e hapura.
4 Trokitni lehtë mbi dritaren në të cilën doni të kaloni.

Për të shkarkuar nga Interneti
Kur shfletoni Internetin me anë të shfletuesit që keni në telefon, mund të shkarkoni
aplikacione dhe materiale të ndryshme. Zakonisht, duhet të prekni një nyjë shkarkimi për
skedën e dëshiruar, dhe pastaj shkarkimi do të nisë automatikisht.

Për të parë skedarët që keni shkarkuar
1 Sigurohuni që keni futur kartë kujtese në telefon, para se të shihni skedarët e

shkarkuar më parë (në kartë).
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Shkarkimet.

Për të anuluar një shkarkim të filluar
1 Kur telefoni fillon shkarkimin e një skedari, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe

trokitni lehtë mbi skedarin që po shkarkoni.
2 Shenjoni kutinë e zgjedhjes përbri skedarit, shkarkimin e të cilit doni të anuloni.
3 Trokitni lehtë mbi .

Cilësimet e shfletuesit
Mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit dhe të përshtatni pamjen e tij. Për shembull,
mund të ndryshoni madhësinë e tekstit të shfaqur sipas nevojave tuaja ose mund të
zbrazni kujtesën e fshehtë, skedarët spiunë, historinë e shfletuesit dhe të dhënat e tjera
të lidhura me sajtet e uebit që vizitoni.

Për të ndryshuar cilësimet e shfletuesit
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet.

Për të ndryshuar madhësinë e tekstit në faqet e uebit
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Qasshmëria.
3 Rregulloni sipas dëshirës cilësimet e madhësisë së tekstit.

Për të zbrazur kujtesën e fshehtë nga telefoni
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Privatësia dhe siguria.
3 Trokitni lehtë mbi Zbraz kujtesën e fshehtë, pastaj trokitni lehtë mbi OK për të

konfirmuar.

Për të zbrazur skedarët spiunë të shfletuesit
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Privatësia dhe siguria.
3 Trokitni lehtë mbi Zbraz dhën. gjithë cookie, pastaj trokitni lehtë mbi OK për të

konfirmuar.

Për të zbrazur historinë e shfletuesit
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Privatësia dhe siguria.
3 Trokitni lehtë mbi Zbraz historinë, pastaj trokitni lehtë mbi OK për të konfirmuar.

85

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Vetëpërshtatja e faqeve të uebit
Shfletuesi juaj ka një opsion për vetëpërshtatjen, që e lehtëson leximin e faqeve të mëdha
të uebit me shumë tekst dhe imazhe, të tilla si faqet e lajmeve. Kur aktivizohet ky opsion,
shfletuesi ripërshtat automatikisht imazhet dhe shtyllat e tekstit në ekran, kur trokitni lehtë
dy herë në ekran menjëherë pas bërjes zoom me gishtat tuaj. Nëse vetëpërshtatja
çaktivizohet, mund të duhet të lëvizni anash për të lexuar një fjali të plotë.

Për të përshtatur automatikisht faqet e uebit
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të përparuara > Vetëpërshtat faqet.

Vetëplotësimi i tekstit
Vetëplotësimi ju mundëson futjen automatike të të dhënave, si emrat dhe adresat, në
formularë të ndryshëm të uebit, që të mos duhet të fusni vazhdimisht të njëjtat
informacione në faqe të ndryshme të uebit.

Për të krijuar tekstin për vetëplotësimin
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të përgjithshme.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Vetëplotësimi i formularit, nëse nuk është

tashmë e shenjuar.
4 Trokitni lehtë mbi Vetëplotëso tekstin, pastaj futni tekstin që doni të përdorni për

vetëplotësimin në formularët e uebit, për shembull, emrin dhe adresën tuaj.
5 Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi Ruaj.

Cilësimet e përbërësve shtesë
Mund të rregulloni mënyrën e funksionimit të një përbërësi shtesë në një faqe uebi. Për
shembull, mund të aktivizoni përbërësit shtesë për të pasur efekt pamor optimal gjatë
shikimit të një faqeje uebi. Ndryshe, mund të konfiguroni shfletuesin që të ekzekutojë
përbërësit shtesë vetëm sipas kërkesës ose mund të çaktivizoni krejtësisht përbërësit
shtesë, për të rritur shpejtësinë e shfletimit.

Për të aktivizuar përbërësit shtesë sipas kërkesës
1 Kur shfletuesi të jetë i hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Të përparuara > Aktivizo shtojcat.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Sipas kërkesës.

Mund të duhet të rinisni shfletuesin që të funksionojë cilësimi.
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Muzika
Shfrytëzojeni sa më shumë riprodhuesin tuaj muzikor. Dëgjoni dhe organizoni muzikën,
audiolibrat dhe podkastet, të cilat i keni transferuar në kartën tuaj të kujtesës nga një
kompjuter ose i keni blerë dhe shkarkuar nga dyqanet në Internet.

Për të bërë përmbajtjen lehtësisht të disponueshme në riprodhuesin muzikor, mund të
përdorni aplikacionin Media Go™. Media Go™ ndihmon për transferimin e përmbajtjes
së muzikës ndërmjet një kompjuteri dhe një telefoni. Për më shumë informacion, shihni
Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në faqen 118.

Kopjoni skedarët e mediave në kartën tuaj të kujtesës
Kopjoni të gjithë përmbajtjen mediave tuaja të preferuara nga kompjuteri në telefon dhe
nisni të përdorni plotësisht tiparet e argëtimit të telefonit tuaj. Eshtë e lehtë që të
transferoni muzikë, foto, video dhe skedarë të tjerë. Thjesht lidhni telefonin tuaj me një
kompjuter me një kabllo USB dhe përdorni një prej metodave të mëposhtme:

• Përdorni një aplikacion të administratorit të skedarit, për shembull Windows Explorer.
Shihni Për të transferuar përmbajtje midis një telefoni dhe kompjuteri me anë të një
kablloje USB. në faqen 118

• Përdorni aplikacionin kompjuterik Media Go™.
Shihni Media Go™ në faqen 119

Shihni Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në faqen 118 për më shumë
informacion të përgjithshëm mbi lidhjen e telefonit tuaj dhe transferimit të skedarëve.

Përdorimi i riprodhuesit muzikor

Për të riprodhuar përmbajtjet audio
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi Media >  për të hapur riprodhuesin muzikor.

Nëse  nuk shfaqet, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
2 Takoni  për të hapur bibliotekën e muzikës.
3 Trokitni lehtë mbi  për të shfletuar audion sipas artistit. Trokitni lehtë mbi , për

të shfletuar sipas albumit. Takoni  për të shfletuar sipas listës së dëgjimit.
Trokitni lehtë mbi  për të shfletuar audion sipas pjesës muzikore.

4 Për të shfletuar një pjesë muzikore, kaloni lart ose poshtë.
5 Trokitni lehtë mbi një pjesë muzikore për ta riprodhuar atë.
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Pamja e përgjithshme e riprodhuesit muzikor

1 9

2

3

44

5

8

7
6

1 Shfletoni muzikën në kartën tuaj të kujtesës

2 Takoni butonin e infinitit për të gjetur informacionin që ka lidhje ne internet

3 Kopertina (nëse është e disponueshme)

4 Shkoni te pjesa muzikore e mëparshme në rradhën e tanishme të riprodhimit ose ktheheni pas

5 Butoni riprodhim/ndërprerje

6 Treguesi i përparimit – tërhiqeni ose takojeni për të kaluar me shpejtësi dhe kthyer pas

7 Koha e kaluar nga pjesa muzikore e tanishme

8 Shkoni te pjesa muzikore pasuese në rradhën e tanishme të riprodhimit ose përparoni shpejt

9 Shihni radhën e tanishme të riprodhimit

Për të ndryshuar titujt
• Në riprodhuesin muzikor, trokitni lehtë mbi  ose .

Për të vendosur në pauzë një titull
• Në riprodhuesin muzikor, takoni .

Për të kaluar muzikën përpara dhe për t'a kthyer pas
• Në riprodhuesin e muzikës, prekni dhe mbani  ose .

Ju gjithashtu mund të tërhiqni treguesin e përparimit djathtas ose majtas.

Për të rregulluar volumin audio
• Kur riprodhuesi muzikor është duke riprodhuar një titull, shtypni tastin e volumit.

Për të përmirësuar tingullin me barazuesin
1 Kur riprodhuesi muzikor është i hapur, shtypni .
2 Takoni Barazuesi.
3 Zgjidhni një stil muzike.

88

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Për të parë radhën e tanishme të riprodhimit
• Në riprodhuesin muzikor, takoni .

Për të minimizuar riprodhuesin muzikor
• Kur riprodhuesi muzikor është duke u përdorur, shtypni  për të shkuar tek

ekrani i mëparshëm ose shtypni  për të shkuar te Ekrani bazë. Riprodhuesi
muzikor fillon të përdoret në sfond.

Për t'u kthyer tek riprodhuesi i muzikës kur është duke riprodhuar në sfond
1 Tërhiqeni poshtë rripin e gjendjes për të hapur panelin e njoftimeve.
2 Takoni titullin për të hapur riprodhuesin muzikor.

Përndryshe, mund të shtypni dhe të mbani të shtypur  dhe pastaj të takoni   për t'u
kthyer tek riprodhuesi muzikor.

Për të fshirë një titull
1 Hapni bibliotekën e riprodhuesit muzikor dhe kaloni tek pjesa muzikore që

dëshironi të fshini.
2 Prekni dhe mbani titullin e pjesës muzikore, pastaj trokitni lehtë mbi Fshij.

Gjithashtu mund të fshini albumë në këtë mënyrë.

Për të fshirë një ose më shumë tituj në të njëjtën kohë
1 Në riprodhuesin muzikor, takoni .
2 Shtypni .
3 Takoni Fshij disa.
4 Përzgjidhni një ose më shumë tituj që doni të fshini.
5 Takoni Fshij.

Për të shkëmbyer një titull
1 Kur shfletoni titujt tuaj në bibiotekën e riprodhuesit muzikor, prekni dhe mbani një

titull kënge.
2 Takoni Dërgo.
3 Përzgjidhni një metodë të disponueshme transferimi dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Gjithashtu mund të shkëmbeni albumë dhe lista dëgjimi në këtë mënyrë.

Mund të mos jeni në gjendje të kopjoni, dërgoni ose transferoni objekte të mbrojtur nga e
drejta e autorit.

Për të shkëmbyer një ose më shumë tituj në të njëjtën kohë
1 Kur shfletoni titujt tuaj në bibliotekën e riprodhuesit muzikon, shtypni .
2 Takoni Dërgo disa.
3 Takoni një ose më shumë tituj që dëshironi të shkëmbeni.
4 Takoni Dërgo.
5 Përzgjidhni një metodë të disponueshme transferimi dhe ndiqni udhëzimet në

ekran.

Mund të mos jeni në gjendje të kopjoni, dërgoni ose transferoni objekte të mbrojtur nga e
drejta e autorit.

Për të rekomanduar një pjesë muzikore në Facebook™
1 Gjatë riprodhimit të pjesës muzikore në riprodhuesin muzikor, trokitni lehtë mbi 

për të afishuar që ju "Pëlqen" në Facebook™. Nëse dëshironi, shtoni një koment
në fushën e komenteve.

2 Trokitni lehtë mbi Përndaj për ta dërguar pjesën muzikore në Facebook™. Nëse
pjesa muzikore merret me sukses, do t'ju vijë një mesazh konfirmimi nga
Facebook™.
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Miniaplikacioni i riprodhuesit muzikor
Miniaplikacioni i riprodhuesit muzikor është një aplikacion në miniaturë që ju jep qasje të
drejtpërdrejtë në riprodhuesin muzikor nga Ekrani bazë. Duhet ta shtoni këtë
miniaplikacion tek Ekrani bazë para se të mund ta përdorni.

Për të shtuar miniaplikacionin e riprodhuesit muzikor në ekranin bazë
1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Shto > Miniaplikacionet.
3 Trokitni lehtë mbi Riprodhuesi muzikor.

Zbulimi i përmbajtjes audio përkatëse
Në riprodhuesin muzikor, mund të zbuloni përmbajtje audio, që ka lidhje me artistin që
po dëgjoni, duke trokitur lehtë mbi butonin e infinitit .

Gjithashtu mund të kërkoni përmbajtje audio, që ka lidhje me një artist të veçantë, ndërsa
jeni duke shfletuar riprodhuesin muzikor. Riprodhuesi muzikor kërkon dhe rendit llojet e
mëposhtme të rezultateve:

• Videot muzikore në YouTube™
• Informacionin e artistit në Wikipedia
• Vargjet në Google
• Videot karaoke në YouTube™
• Kërkimet e zgjeruara në ueb

Riprodhimi i muzikës sipas një radhe të rastësishme
Ju mund t'i riprodhoni titujt në listat e dëgjimit sipas një radhe të rastësishme. Një listë
dëgjimi mund të jetë për shembull, një listë dëgjimi që e keni krijuar vetë ose një album.

Për të riprodhuar pjesët muzikore sipas një radhe të rastësishme
1 Në riprodhuesin muzikor, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi  dhe lundroni te një album ose trokitni lehtë mbi  dhe

shfletoni për te një listë dëgjimi.
3 Hapeni albumin ose listën e dëgjimit duke trokitur lehtë mbi emrin e tij.
4 Trokitni lehtë mbi .

Gjithashtu mund të trokitni lehtë mbi  dhe të përzieni të gjitha pjesët muzikore në listë.

Listat e dëgjimit
Riprodhuesi muzikor krijon automatikisht Lista riprodhuse intelegjente në kartelën e
listave të dëgjimit , në bibliotekën e riprodhuesit muzikor. Riprodhuesi muzikor krijon
gjithashtu një listë dëgjimi (të quajtur Të riprodh. më shumë) me këngët më të
riprodhuara të secilit artist në audiotekën tuaj. Mund të krijoni listat tuaja të dëgjimit nga
muzika në kartën tuaj të kujtesës.

Gjithashtu mund të kopjoni listat e dëgjimit nga një kompjuter në kartën e kujtesës, nëse
keni të instaluar në kompjuter aplikacionin Media Go™. Kur lidhni dhe montoni telefonin
në kompjuter duke përdorur një kabllo USB, karta juaj e kujtesës afishohet në
aplikacionin Media Go™ në kompjuter. Për më shumë informacion, shihni Për ta lidhur
telefonin me një kompjuter në faqen 118.

Për të riprodhuar listat e gatshme të dëgjimit
1 Në riprodhuesin muzikor, takoni .
2 Takoni .
3 Nën Lista riprodhuse intelegjente, trokitni lehtë mbi një listë dëgjimi.
4 Trokitni lehtë mbi një pjesë muzikore për ta riprodhuar atë.
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Për të riprodhuar këngët më të riprodhuara të një artisti
1 Në riprodhuesin muzikor, takoni .
2 Trokitni lehtë mbi  dhe trokitni lehtë mbi një artist.
3 Takoni Tituj kryesor. Afishohen deri në 10 tituj për një artist.
4 Takoni një titull për t'a riprodhuar atë.

Për të krijuar listat tuaja të dëgjimit
1 Në riprodhuesin muzikor, takoni .
2 Për të shtuar një artist, album ose pjesë muzikore në një listë dëgjimi, prekni dhe

mbani të shtypur emrin e artistit ose titullin e albumit ose pjesën muzikore për të
hapur një menu.

3 Trokitni lehtë mbi Shto në listën e dëgjimit > Krijo listën e re të dëgjimit.
4 Futni një emër për listën e dëgjimit dhe trokitni lehtë mbi OK. Tani keni krijuar një

listë dëgjimi dhe keni shtuar një artist, një album ose pjesë muzikore në atë listë
dëgjimi. Shihni listat tuaja të dëgjimit duke shtypur  në librarinë e riprodhuesit
muzikor.

Për t’i shtuar tituj në një listë dëgjimi
1 Kur shfletoni bibliotekën e riprodhuesit muzikor, prekni dhe mbani emrin e artistit

ose titullin e albumit ose titullit që dëshironi të shtoni.
2 Takoni Shto në listën e dëgjimit.
3 Takoni emrin e listës së dëgjimit tek e cila dëshironi të shtoni artistin, albumin ose

titullin. Artisti, albumi ose titutlli shtohen në listën e dëgjimit.

Për të riprodhuar listat tuaja të dëgjimit
1 Në riprodhuesin muzikor, takoni .
2 Takoni .
3 Nën Lista riprodhuse e ime, takoni një listë dëgjimi.
4 Takoni një titull për t'a riprodhuar atë.

Për të hequr një titull nga një listë dëgjimi
1 Në një listë dëgjimi, takoni dhe mbani titullin e muzikës që dëshironi të fshini.
2 Takoni Fshi nga lista e dëgjimit.

Për të fshirë një listë dëgjimi
1 Në riprodhuesin muzikor, trokitni lehtë mbi , pastaj përzgjidhni Listat e

dëgjimit.
2 Prekni dhe mbani listën e dëgjimit që dëshironi të fshini.
3 Trokitni lehtë mbi Fshij.
4 Trokitni përsëri lehtë mbi Fshij, për të konfirmuar.
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Identifikimi i muzikës duke përdorur
teknologjinë TrackID
Përdorni shërbimin e njohjes së muzikës TrackID™ për të identifikuar një pjesë muzikore
që dëgjoni të riprodhohet në mjedisin tuaj rrethues. Thjesht rregjistroni një mostër të
shkurtër të këngës dhe do të gjeni informacionin e artistit, titullit dhe albumit brenda disa
sekondash. Mund të blini pjesët e identifikuara nga TrackID™ dhe mund të shihni skicat
TrackID për të parë se çfarë po kërkojnë përdoruesit e TrackID rreth botës. Për rezultatet
më të mira, përdoreni teknologjinë TrackID™ në një zonë të qetë. Nëse keni probleme
me përdorimin e këtij aplikacioni, shihni Nuk mund të përdor shërbimet e bazuara në
Internet në faqen 137.

Aplikacioni TrackID™ dhe shërbimi TrackID™ nuk janë të përdorshme në të gjitha shtetet/
rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.

Për të hapur aplikacionin TrackID™
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni TrackID™ .

Gjithashtu mund të përdorni miniaplikacionin TrackID™ për të hapur aplikacionin TrackID™.

Për të kërkuar informacion për një pjesë muzikore duke përdorur TrackID™
1 Kur hapet aplikacioni TrackID™, mbani telefonin drejt burimit të muzikës.
2 Trokitni lehtë mbi Regjistro. Nëse pjesa muzikore dallohet nga shërbimi

TrackID™, rezultatet shfaqen në ekran.

Për të parë skicat TrackID™
1 Kur aplikacioni TrackID™ është i hapur, takoni kartelën . Herën e parë që shihni

një skicë, ajo është e cilësuar për rajonin tuaj.
2 Për të parë skicat e kërkimeve më të admiruar në rajone të tjerë, takoni  >

Rajonet.
3 Përzgjidhni një vend ose rajon.

Përdorimi i rezultateve të teknologjisë TrackID™
Informacioni i pjesës muzikore shfaqet kur aplikacioni TrackID™ dallon një pjesë
muzikore. Mund të përzgjidhni blerjen e pjesës muzikore ose përndarjen e saj me anën e
postës elektronike ose SMS-së. Gjithashtu mund të merrni më shumë informacion rreth
artistit të pjesës muzikore.

Për të blerë një titull duke përdorur teknologjinë TrackID™
1 Kur aplikacioni TrackID™ është i hapur, takoni një titull.
2 Në ekranin e informacionit të titullit, takoni Shkarko.
3 Ndiqni udhëzimet në telefonin tuaj për të përfunduar blerjen tuaj.

Tipari i blerjes së një titulli mund të mos ofrohet në të gjithë shtetet/rajonet ose nga të gjithë
rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.

Për të përndarë një pjesë muzikore duke përdorur postën elektronike ose SMS-në
1 Kur aplikacioni TrackID™ është i hapur, trokitni lehtë mbi titullin e një pjese

muzikore.
2 Përzgjidhni një metodë përndarjeje.
3 Ndiqni udhëzimet në telefonin tuaj për të përfunduar procedurën.

Për të parë informacionin e artistit për një pjesë muzikore
1 Kur aplikacioni TrackID™ është i hapur, trokitni lehtë mbi titullin e një pjese

muzikore.
2 Trokitni lehtë mbi Informacioni i artistit.
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Për të fshirë një pjesë muzikore nga historia e pjesëve muzikore
1 Kur aplikacioni TrackID™ të jetë i hapur, trokitni lehtë mbi titullin e një pjese

muzikore.
2 Trokitni lehtë mbi Fshi.
3 Trokitni lehtë mbi Po në dritaren kërcyese.

Përdorimi i TrackID™ për të identifikuar pjesë në radion FM
Mund të përdorni teknologjinë TrackID™ për të identifikuar pjesët muzikore ndërsa
riprodhohen në radion FM të telefonit tuaj dhe t'i ndani ato në Facebook.

Për të identifikuar një pjesë muzikore në radion FM duke përdorur TrackID™
1 Lidhni një pajisje pa duar me kabllo ose një palë kufje në telefon.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Radio FM . Kanalet e disponueshme shfaqen

ndërsa lëvizni nëpër brezin e frekuencës.
4 Gjatë transmetimit të një kënge në radion FM, trokitni lehtë mbi .
5 Aplikacioni TrackID™ merr për provë këngën. Nëse pjesa muzikore njihet, ju

paraqitet një rezultat për pjesën muzikore.

Ky tipar mund të mos mbështetet në të gjitha vendet/rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose
ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.

93

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



radioja FM
Mund të shfletoni dhe të dëgjoni stacionet e radios FM si dhe t'i ruani ato si të preferuara.
Radion mund ta dëgjoni si nëpërmjet një pajisjeje portative pa duar ashtu dhe nëpërmjet
kufjeve; ose nëpërmjet altoparlantit në telefon. Duhet të lidhni një pajisje portative pa duar
ose kufjet, sepse ato funksionojnë si antenë për radion FM. Kur hapni radion FM,
afishohen automatikisht kanalet e disponueshme. Nëse një kanal ka informacion RDS, ky
do të afishohet pak sekonda pasi filloni të dëgjoni.

Për të ndezur radion FM
1 Lidhni një pajisje pa duar portative ose kufje në telefonin tuaj.
2 Nga Ekrani bazë juaj, takoni .
3 Gjeni dhe takoni Radio FM . Kanalet e përdorshëm shfaqen ndërsa lundroni

nëpër brezin e frekuencës.

Duhet të lidhni një pajisje portative pa duar ose kufjet, që funksionojnë si një antenë.

Pamja e përgjithshme e radios FM

5

3
2

1

4

7

6

8

1 Zhvendoseni më lart tek i preferuari i mëparshëm (i disponueshëm kur janë ruajtur të preferuarat)

2 Frekuenca e akorduar

3 Ruani ose hiqni një kanal nga të preferuarat

4 Zhvendoseni më poshtë tek i preferuari tjetër (i disponueshëm kur janë ruajtur të preferuarat)

5 Një kanal i preferuar i ruajtur

6 Tasti ndiz/fik i radios

7 Informacioni RDS (Sistemi i të Dhënave të Radios) - jo i disponueshëm në të gjithë shtetet/rajonet

8 Hapni aplikacionin TrackID™

Lëvizja nëpër kanalet e radios
Mund të lëvizni nëpër kanalet e radios të një brezi frekuencash duke:

• Goditur lehtë lart dhe poshtë.
• Tërhequr.
• Trokitur lehtë mbi një kanal ose, nëse i përdorshëm, mbi informacionin e RDS-së

(identifikimi i stacionit).

Përdorimi i kanaleve të preferuara tuaj të radios
Kanalet e radios që dëgjoni më shpesh, mund t'i ruani si të preferuara. Duke përdorur të
preferuarat, mund të riktheheni shpejt te një kanal radioje.
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Për ta ruajtur një kanal si të preferuar
1 Kur radioja është e hapur, lundroni te kanali që doni ta ruani si të preferuar.
2 Trokitni lehtë mbi .

Për ta hequr një kanal si të preferuar
1 Kur radioja është e hapur, lundroni te kanali që doni ta hiqni si të preferuar.
2 Takoni .

Për të lëvizur midis kanaleve të preferuara
• Kur radioja është e hapur, trokitni lehtë mbi  ose .

Për të lëvizur midis kanaleve të preferuara, duhet të ruani si të preferuara të paktën dy kanale.

Kryerja e një kërkimi të ri për kanalet e radios
Nëse keni shkuar në një vendndodhje të re ose marrja është përmirësuar në
vendndodhjen tuaj aktuale, mund të filloni një skanim të ri për kanalet e radios.

Të gjitha të preferuarat që keni ruajtur nuk ndikohen nga një skanim i ri.

Për të nisur një kërkim të ri për kanalet e radios
1 Kur radioja është e hapur, shtypni .
2 Takoni Kërkimi i kanaleve. Radioja kërkon të gjithë brezin e frekuencës dhe

shfaqen të gjitha kanalet e përdorshëm.

Këmbimi i altoparlatit me pajisjen pa duar dhe anasjelltas
Ju mund të zgjidhni ta dëgjoni radion nëpërmjet pajisjes portative pa duar ose nëpërmjet
kufjeve të kokës; ose nëpërmjet altoparlantit në telefon.

Për të këmbyer altoparlantin me pajisjen pa duar dhe anasjelltas
1 Kur radioja është e hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Riprodho tek altoparla..
3 Për ta riprodhuar përsëri tingullin nëpërmjet pajisjes portative pa duar ose kufjeve

të kokës, shtypni  dhe trokitni lehtë mbi Ripr. te pajis. pa duar.

Identifikimi i pjesëve muzikore të radios duke përdorur
TrackID™
Përdorni teknologjinë TrackID™ për të identifikuar pjesët muzikore ndërsa ao
riprodhohen në radion FM të telefonit tuaj.

Për të identifikuar një këngë në radion FM duke përdorur TrackID™
1 Ndërsa kënga dëgjohet në radion FM të telefonit tuaj, takoni .
2 Një tregues i përparimit shfaqet ndërsa aplikcioni TrackID™ analizon këngën.

Nëse është e suksesshme, ju paraqitet një rezultat i pjesës muzikore ose një listë e
pjesëve muzikore të mundshme.

3 Shtypni  për t'u kthyer tek Radio FM.

Aplikacioni TrackID™ dhe shërbimi TrackID™ nuk janë të përdorshme në të gjitha shtetet/
rajonet ose nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.
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Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i
videove
Kamera e telefonit është e pajisur me ndijorin mjaft të ndjeshëm Exmor R, i cili mundëson
foto dhe video të mprehta edhe kur ndriçimi është i dobët. Me kamerën e telefonit, mund
të nxirrni foto të zakonshme 2D ose të fotografoni foto 3D në mënyrën 3D Sweep
Panorama™. Dërgojani fotot dhe videot shokëve si mesazhe multimediale ose ngarkojini
në një shërbim uebi.

Pamja e përgjithshme e komandave të kamerës

8 1

6

9

3

5

7

2

4

1 Tasti i kamerës – Aktivizoni kamerën/Bëni foto/Rregjistroni video

2 Këmbeni fotokamerën me videokamerën dhe anasjelltas

3 Shfaqni të gjitha cilësimet

4 Nxirrni foto ose rregjistroni videoklipe

5 Ktheheni pas një hap ose dilni nga kamera

6 Shihni fotot dhe videot

7 Ikonat e cilësimeve të kamerës

8 Zmadhon ose zvogëlon

9 Ekrani i kamerës kryesore

Për të hapur kamerën
• Kur ekrani është aktiv, shtypni dhe mbani të shtypur tastin e kamerës.

Për të mbyllur kamerën
• Shtypni  nga ekrani kryesor i kamerës.

Përdorimi i fotokamerës
Ekzistojnë tre mënyra për të nxjerrë foto me fotokamerën. Mund të shtypni tastin e
kamerës, të trokitni lehtë mbi butonin në ekran të kamerës ose të prekni një pikë të
ekranit.

Për të nxjerrë një foto duke përdorur tastin e kamerës
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Shtypni tastin e kamerës përgjysmë, për të aktivizuar vetëfokusimin.
4 Kur korniza ose kornizat e fokusit bëhen të gjelbra, shtypni plotësisht tastin e

kamerës.
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Për të nxjerrë një foto duke prekur ekranin
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
4 Takoni Metoda e fotografimit dhe përzgjidhni Kapja me anë të prekjes, nëse

tashmë nuk është përzgjedhur.
5 Drejtoni kamerën ndaj subjektit.
6 Për të aktivizuar autofokusimin, prekni dhe mbani një zonë në ekran. Kur kuadro e

fokusit shndërrohet në të gjelbërt, hiqni gishtin për të nxjerrë foton.

Kujdes mos prekni ,  ose ikonat e tjera, kur të prekni ekranin për të nxjerrë një foto.

Për të nxjerrë një foto duke takuar butonin në ekran
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
4 Takoni Metoda e fotografimit dhe përzgjidhni Butoni në ekran, nëse tashmë nuk

është përzgjedhur.
5 Drejtoni kamerën ndaj subjektit.
6 Takoni butonin në ekran . Fotoja nxirret sapo të hiqni gishtin.

Për të përdorur funksionin e zoom-it
• Kur kamera është e hapur, shtypni tastin e volumit lart ose poshtë për të

zmadhuar ose zvogëluar.

Për të përdorur blicin e fotokamerës
1 Kur kamera është e hapur, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Flashi dhe përzgjidhni cilësimin e dëshiruar të blicit.
3 Nxirreni foton.

Për të parë fotot dhe videot tuaja
1 Ndizni kamerën, pastaj takoni një miniaturë në pjesën e poshtme të ekranit për të

hapur një foto ose video.
2 Goditni lehtë majtas ose djathtas, për të parë fotot dhe videot. Videot identifikohen

nga .

Në hapin 1, gjithashtu mund të goditni lehtë miniaturat nga djathtas majtas dhe pastaj të
përzgjidhni atë që dëshroni të shihni.

Për të fshirë një foto
1 Hapni foton që dëshironi të fshini.
2 Shtypni  dhe pastaj takoni .

Dallim fytyrash
Mund të përdorni dallimin e fytyrave për të sjellë një fytyrë jashtë qendrës në fokus.
Kamera automatikisht dallon deri në pesë fytyra, të treguara nga kuadrot e bardha. Një
kuadër i verdhë tregon se cila fytyrë është zgjedhur për fokusin. Foksi është vendosur për
fytyrën më afër kamerës. Gjithashtu mund të takoni një nga kuadrot për të zgjedhur se
cila fytyrë duhet të jetë në fokus.

Për të aktivizuar dallimin e fytyrave
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Takoni ikonën në pjesën e sipërme majtas, pastaj përzgjidhni Normale.
4 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
5 Takoni Mënyra e fokusimit > Dallimi i fytyrave.
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Për të nxjerrë një foto duke përdorur dallimin e fytyrave
1 Kur kamera të jetë e hapur dhe Dallimi i fytyrave i aktivizuar, drejtojeni kamerën

nga objekti juaj. Mund të dallohen deri në pesë fytyra dhe secila fytyrë e dalluar
vendoset në kuadër.

2 Shtypni tastin e kamerës përgjysmë. Një kuadër i gjelbër tregon se cila fytyrë është
në fokus.

3 Për të nxjerrë foton, shtypni plotësisht tastin e kamerës.

Dallimi i buzëqeshjeve
Dallimi i buzëqeshjeve ju lejon që të rregjistroni një fytyrë ndërsa buzëqesh. Kamera
dallon deri në pese fytyra dhe përzgjedh njërën prej tyre për dallim buzëqeshje dhe
vetëfokusim. Një kuadër i gjelbërt tregon se cila fytyrë është përzgjedhur. Kur fytyra e
përzgjedhur buzëqesh, kamera nxjerr automatikisht një foto.

Për të aktivizuar dallimin e buzëqeshjes
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, zvarriteni  në .
3 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
4 Trokitni lehtë mbi Dallimi i buzëqeshjes dhe përzgjidhni një nivel buzëqeshjeje.

Për të nxjerrë një fotografi duke përdorur dallimin e buzëqeshjes
1 Kur kamera të jetë e hapur dhe Dallimi i buzëqeshjes i aktivizuar, drejtojeni

kamerën nga objekti juaj. Secila fytyrë e dalluar vendoset në kuadër në pamor (jo
më shumë se pesë fytyra).

2 Kamera përzgjedh se në cilën fytyrë të fokusohet.
3 Fytyra e përzgjedhur shfaqet brenda një kornize të gjelbër dhe fotoja nxirret

automatikisht.
4 Nëse nuk dallohet asnjë buzëqeshje, shtypni tastin e kamerës për të nxjerrë foton

me dorë.

Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja
Ndizni gjeoetiketimin për të shtuar te fotot vendndodhjen e përafërt gjeografike (një
gjeoetiketë) kur i nxirrni. Vendndodhja gjeografike përcaktohet duke përdorur rrjetet pa tel
(celulare ose Wi-Fi®) ose teknologjinë GPS.

Kur në ekranin e kamerës afishohet , gjeoetiketimi është ndezur por pozicioni
gjeografik nuk është gjetur. Kur afishohet , gjeoetiketimi është ndezur dhe
vendndodhja gjeografike është e disponueshme, kështu që fotoja mund të
gjeoetiketohet. Kur nuk afishohet asnjë nga këto dy simbole, gjeoetiketimi është hequr.

Për të aktivizuar gjeoetiketimin
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Gjeoetiketimi > Aktiv.
4 Trokitni lehtë mbi OK, për të aktivizuar GPS-në dhe /ose rrjetet pa tel.
5 Kontrolloni opsionet që dëshironi të përzgjidhni nën Vendndodhja ime.
6 Pasi të konfirmoni cilësimet, shtypni  për t'u kthyer tek ekrani i kamerës.
7 Nëse  shfaqet në ekranin e kamerës, vendndodhja juaj është e disponueshme

dhe fotoja mund të gjeoetiketohet. Nëse jo, kontrolloni lidhjen tuaj GPS dhe/ose
lidhjen me rrjetin me valë.

Përdorimi i cilësimeve të fotokamerës

Për të rregulluar cilësimet e fotokamerës
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse fotokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Takoni një nga ikonat e cilësimeve në të majtë të ekranit.
4 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
5 Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni, pastaj modifikojeni sipas dëshirës.

98

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Për të përshtatur panelin e cilësimeve të fotokamerës
1 Kur kamera është e hapur, shtypni , për të shfaqur të gjitha cilësimet.
2 Prekni dhe mbani cilësimin që dëshironi të zhvendosni dhe tërhiqeni tek pozicioni i

dëshiruar.

Nëse e tërhiqni cilësimin jashtë panelit të cilësimeve, ndryshimi anulohet.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të fotokamerës

Njohja e skenës
Kamera përcakton se cila skenë është me e përshtatshme. Kur përzgjidhet një skenë, shfaqet një ikonë
e skenës dhe teksti.

Normale

Panoramë me fshirje 3D
Sweep Panorama™ 3D ju lejon të bëni foto me kënd të gjërë, panoramike të çdo skene në 3D. Thjesht
shtypni tastin e kamerës dhe lëvizni kamerën qëndrueshëm nga njëra anë në tjetrën.

Panoramë me fshirje
Përdoreni këtë cilësim për të bërë foto me kënd të gjërë, panoramike. Thjesht shtypni tastin e kamerës
dhe lëvizni kamerën qëndrueshëm nga njëra anë në tjetrën.

Mënyra e fokusimit

Funksioni i fokusit kontrollon se cila pjesë e një fotoje duhet të duket qartë. Kur vetëfokusimi i vazhdueshëm
është aktiv, kamera vazhdon të rregullojë fokusin, që zona brenda kornizës së bardhë të fokusit të qëndrojë e
qartë.

Vetëfokusi për një objekt
Kamera fokusohet automatikisht mbi objektin e përzgjedhur. Vetëfokusimi i vazhdueshëm është aktiv.
Prekni dhe mbani ekranin e kamerës. Korniza e bardhë e fokusit bëhet e gjelbër kur cilësohet fokusi.
Fotoja nxirret kur hiqni gishtin.

Vetëfokus për objek. shumf.
Fokusi cilësohet automatikisht në disa zona të imazhit. Prekni dhe mbani ekranin e kamerës. Korniza e
bardhë e fokusit bëhet e gjelbër kur cilësohet fokusi. Fotoja nxirret kur hiqni gishtin. Vetëfokusimi i
vazhdueshëm është joaktiv.

Dallimi i fytyrave
Kamera dallon automatikisht deri në pesë fytyra njerëzish, të treguara nga kornizat në ekranin e
kamerës. Kamera fokusohet automatikisht mbi fytyrën më të afërt. Gjithashtu mund të përzgjidhni se në
cilën fytyrë të fokusoheni duke trokitur lehtë mbi të në ekran. Prekni dhe mbani ekranin e kamerës.
Korniza e bardhë e fokusit bëhet e gjelbër kur cilësohet fokusi. Fotoja nxirret kur hiqni gishtin. Dallimi i
fytyrës nuk mund të përdoret për të gjitha llojet e skenave. Vetëfokusimi i vazhdueshëm është aktiv.

Pafundësi
Përdoreni kur nxirrni foto nga larg. Fokusi vendoset në objektet e largëta. Objektet afër kamerës mund
të dalin të turbullta. Vetëfokusimi i vazhdueshëm është joaktiv.

Fokusimi duke prekur
Prekni një zonë të veçantë në ekranin e kamerës për të cilësuar zonën e fokusit. Vetëfokusimi i
vazhdueshëm është joaktiv. Prekni dhe mbani ekranin e kamerës. Korniza e bardhë e fokusit bëhet e
gjelbër kur cilësohet fokusi. Fotoja nxirret kur hiqni gishtin.

Ky cilësim disponohet vetëm në mënyrën e nxjerrjes Normale.

Vlera e ekspozimit

Përcakton sasinë e dritës në foton që dëshironi të nxirrni. Një vlerë më e lartë tregon një sasi në rritje të
dritës.

Ky cilësim disponohet vetëm në mënyrën e nxjerrjes Normale.

Dritëmatja

Ky funksion përcakton automatikisht një ekspozim të ekuilibruar mirë, duke matur sasinë e dritës që bie në
imazhin që dëshironi të fotografoni.
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Në qendër
Rregulloni ekspozimin në qendër të imazhit.

Mesatare
Llogarisni ekspozimin sipas sasisë së dritës që bie në të gjithë imazhin.

Selektive
Rregulloni ekspozimin në një pjesë shumë të vogël të imazhit që dëshironi të fotografoni.

Ky cilësim disponohet vetëm në mënyrën e nxjerrjes Normale.

Balanca e dritës

Cilësimi i balancës së të bardhës rregullon balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

Automatike
Rregulloni automatikisht balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

Inkandeshente
Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e një ndriçimi të butë si p.sh. nën llampat e dritës.

Fluoreshente
Rregulloni balancën e ngjyrave për ndriçimin fluoreshent.

Dritë dite
Rregulloni balancën e ngjyrave për kushtet e mjediseve të jashtme me diell.

Me re
Rregulloni balancën e ngjyrave për një qiell me re.

Ky cilësim disponohet vetëm në mënyrën e nxjerrjes Normale.

Stabilizuesi i imazhit

Kur nxirri një foto, mund të jetë e vështirë që ta mbani telefonin pa lëvizur. Stabilizuesi ju ndihmon duke
kompensuar lëvizjet e vogla të dorës.

Aktiv
Stabilizuesi i imazhit është i ndezur. Ruajtja e imazheve të fotografuara zgjat më shumë kur ky funksion
është aktiv.

Joaktiv
Nxirrni një foto me stabilizuesin e hequr.

Ky cilësim është i disponueshëm vetëm në modalitetin e rregjistrimit Normale dhe modalitetin
e rregjistrimit Kamera e përparme.

Skenat

Përdorni tiparin Skenat, për ta konfiguruar shpejt kamerën për situatat e zakonshme, duke përdorur skenat e
paraprogramuara. Kamera përcakton një numër cilësimesh që të përshtatni skenën e përzgjedhur, duke
siguruar foton më të mirë të mundshme.

Joaktiv
Tipari Skenat është i fikur dhe fotot mund të nxirren me dorë.

Portret
Përdoreni për foto portreti. Cilësimet optimizohen për tone lëkure pak më të buta.

Peizazh
Përdoreni për foto peizazhi. Kamera fokusohet në objekte të largëta. Kur përzgjidhet Peizazh, mënyra
e fokusimit ndryshohet në Pafundësi.

Skenë natën
Përdoreni kur nxirrni foto natën ose në mjedise të ndriçuara keq (pa blic). Për shkak të kohës së zgjatur
të ekspozimit, kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një sipërfaqe të fortë. Kur
përzgjidhet Skenë natën, mënyra e fokusimit ndryshohet në Pafundësi.

Portret natën
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Përdoreni për foto portreti natën ose në mjedise me ndriçim të pamjaftueshëm (me ose pa blic). Për
shkak të kohës së zgjatur të ekspozimit, kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një
sipërfaqe të fortë.

Plazh dhe borë
Përdoreni në mjedise me shumë dritë, për të shmangur foto të ekspozuara në mënyrë të
pamjaftueshme.

Sporte
Përdoreni për fotot e objekteve që zhvendosen shpejt. Koha e shkurtër e ekspozimit e minimizon
turbullimin prej lëvizjes.

Festë
Përdoreni për foto në mjedise të brendshme me ndriçim të pamjaftueshëm. Kjo skenë zgjedh ndriçimin
e sfondit në mjedise të brendshme ose dritën e qirinjve. Për shkak të kohës së zgjatur të ekspozimit,
kamera duhet mbajtur e palëvizur ose duhet vendosur në një sipërfaqe të fortë.

Dokument
Përdoreni për foto tekstesh ose vizatimesh. I jep fotos kontrast të rritur, më të mprehtë.

Ky cilësim disponohet vetëm në mënyrën e nxjerrjes Normale.

Flashi

Përdorni blicin për të nxjerrë foto kur ndriçimi është i pamjaftueshëm ose kur ka një ndriçim të kundërt

Automatik
Kamera përcakton automatikisht nëse kushtet e ndriçimit kërkojnë përdorimin e një blici.

Mbush flashin
Përdoreni këtë cilësim kur sfondi është më i shkëlqyeshëm sesa subjekti. Kjo heq hijet e errëta të
padëshirueshme.

Joaktiv
Blici hiqet. Ndonjëherë cilësia e fotos është më e mirë pa blic, edhe sikur ndriçimi të jetë i
pamjaftueshëm. Për të nxjerrë një foto të mirë pa blic duhet ta mbani dorën të palëvizur. Përdorni
kohëvonuesin për të shmangur fotot e turbullta.

Reduktimi i syrit të kuq
Zvogëlon ngjyrën e kuqe të syve kur nxirrni një foto.

Rezolucioni

Zgjidhni ndërmjet disa madhësive dhe raporteve të pamjes përpara nxjerrjes së një fotoje. Një foto me një
rezolucion më të lartë kërkon më shumë kujtesë.

5 MP 4:3
Madhësia e fotos 5 megapiksel me raportin e pamjes 4:3. E përshtatshme për fotot që dëshironi t'i
shihni në ekrane jo të gjera ose t'i stamponi me rezolucion të lartë.

3 MP 16:9
Madhësia e fotos 3 megapiksel me raportin e pamjes 16:9. Një format me rezolucion të lartë dhe ekran
të gjerë. Ka një rezolucion më të lartë sesa HD-ja e plotë. E përshtatshme për fotot që dëshironi t'i
shihni në ekrane të gjera.

2 MP 4:3
Madhësia e fotos 2 megapiksel me raportin e pamjes 4:3. E përshtatshme për fotot që dëshironi t'i
shihni në ekrane jo të gjera.

2 MP 16:9
Madhësia e fotos 2 megapiksel me raportin e pamjes 16:9. E përshtatshme për fotot që dëshironi t'i
shihni në ekrane të gjera.

Kohëmatësi i vetëfotografim.

Me kohëvonuesin mund të nxirrni një foto pa e mbajtur në dorë telefonin. Përdoreni këtë funksion për të bërë
autoportrete ose foto në grup, kur të gjithë mund të jenë në foto. Gjithashtu mund të përdorni kohëvonuesin
për të shmangur tronditjen e kamerës kur nxirrni fotot

Aktiv (10 s.)
Cilësoni një vonesë prej 10 sekondash që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri në nxjerrjen e
fotos.

Aktiv (2 s.)
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Cilësoni një vonesë prej 2 sekondash që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri në nxjerrjen e
fotos.

Joaktiv
Fotoja nxirret sapo të trokitni lehtë mbi ekranin e kamerës.

Dallimi i buzëqeshjes

Përdorni funksionin e zbulimit të buzëqeshjes për të përcaktuar se ndaj cilit lloj buzëqeshjeje të reagojë
kamera përpara nxjerrjes së një fotoje.

Buzëqeshje vesh më vesh
Nxirrni një foto vetëm kur dallohet një buzëqeshje e madhe.

Buzëqeshje mesatare
Nxirrni një foto kur dallohet një buzëqeshje mesatare.

Buzëqeshje e vogël
Nxirrni një foto vetëm kur dallohet një buzëqeshje e lehtë.

Joaktiv
Funksioni i zbulimit të buzëqeshjes është çaktivizuar.

Gjeoetiketimi

Etiketoni fotot me hollësitë se ku i nxorrët ato

Aktiv
Kur aktivizohet gjeoetiketimi, te fotot shtohet vendndodhja e përafërt gjeografike kur i nxirrni. Për të
përdorur gjeoetiketimin, duhet të aktivizoni tiparet e vendndodhjes nga menyja Cilësimet.
Shihni Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes për të gjetur pozicionin tuaj në
faqen 121.
Që në një foto të shtohen gjeoetiketat, para se të nxirrni foton duhet të përcaktohet vendndodhja.
Vendndodhja juaj përcaktohet kur shfaqet  në ekranin e kamerës. Kur telefoni është duke kërkuar

pozicionin tuaj, shfaqet .

Joaktiv
Kur gjeoetiketimi është hequr, nuk mund të shihni vendndodhjen ku nxorrët një foto

Tingulli i shkrepjes

Përzgjidhni të keni ose jo tingullin kur rregjistroni një foto.

Metoda e fotografimit

Përzgjidhni metodën që përdorni për të nxjerrë fotot.

Butoni në ekran
Nxirrni një foto duke takuar butonin në ekran në ekranin e kamerën. Fotoja nxirret sapo të hiqni gishtin.

Kapja me anë të prekjes
Identifikoni një zonë të caktuar të fokusit, duke prekur me gisht ekranin e kamerës. Fotoja nxirret sapo të
hiqni gishtin. Kjo përdoret vetëm kur modaliteti i fokusit është i caktuar në fokusi me prekje.

Vetëm tastin e kamerës
Nxirrni një foto vetëm duke përdorur tastin në trupin e kamerës. Fotoja nxirret sapo të hiqni gishtin.

Këshilla për përdorimin e kamerës

Rregulli i të tretave
Mos e vendosni objektin tuaj në mes të kuadrit. Duke e vendosur atë në një të tretën e
kuadrit, arrini një rezultat më të mirë.

Mbajeni të palëvizur
Shmangni fotografitë e turbullta duke e mbajtur kamerën të palëvizur. Përpiquni ta mbani
dorën të palëvizur duke e mbështetur në një objekt të fortë.
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Afrohuni
Duke iu afruar objektit tuaj sa më shumë të jetë e mundur, mund ta mbushni ekranin e
kamerës me objektin.

Merrni parasysh shumëllojshmërinë
Mendoni kënde të ndryshme vështrimi dhe lëvizni drejt objektit. Nxirrni disa foto vertikale.
Provoni pozicione të ndryshme.

Përdorni një sfond të thjeshtë
Një sfond i thjeshtë ndihmon nxjerrjen në pah të objektit tuaj.

Mbajeni objektivin të pastër
Telefonat celularë përdoren në çdo lloj moti dhe vendi si dhe mbahen në xhepa dhe
çanta. Si rezultat, objektivi i kamerës bëhet pis dhe i mbuluar me gjurmë gishtash.
Përdorni një pëlhurë të butë për të pastruar objektivin.

Përdorimi i videokamerës

Për të rregjistruar një video duke përdorur tastin e kamerës
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Për të filluar rregjistrimin e një videoje, shtypni tastin e kamerës.
4 Për të ndalur rregjistrimin, shtypni tastin e kamerës përsëri.

Rregjistroni videot tuaja në orientimin peisazhi për të marë rezultatet më të mira.

Për të rregjistruar një video duke takuar ekranin
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
4 Takoni Metoda e fotografimit > Kapja me anë të prekjes nëse tashmë nuk

është përzgjedhur.
5 Takoni ekranin e kamerës, për të nisur rregjistrimin.
6 Takoni ekranin e kamerës për ndaluar regjistrimin.

Rregjistroni videot tuaja në orientimin peisazhi për të marë rezultatet më të mira.

Për të rregjistruar një video duke takuar butonin në ekran
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
4 Takoni Metoda e fotografimit, pastaj përzgjidhni Butoni në ekran nëse tashmë

nuk është përzgjedhur.
5 Drejtoni kamerën ndaj subjektit.
6 Takoni  për të nisur rregjistrimin.
7 Takoni  për të ndaluar rregjistrimin.

Rregjistroni videot tuaja në orientimin peisazhi për të marë rezultatet më të mira.

Për të riprodhuar videot e regjistruara
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, zvarritni  në .
3 Trokitni lehtë mbi miniaturat në fund të ekranit.
4 Goditni lehtë majtas ose djathtas, për të shfletuar të gjithë skedarët e fotove dhe

videove. Videot identifikohen nga .
5 Trokitni lehtë mbi , për të riprodhuar një video.
6 Për të ndaluar riprodhimin e videos, trokitni lehtë mbi  ose .

Gjithashtu mund të goditni lehtë miniaturat nga e djathta në të majtë, për të gjetur skedarin që
doni të riprodhoni.
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Për të fshirë një video të rregjistruar
1 Shkoni tek video që dëshironi të fshini.
2 Shtypni , pastaj takoni .

Përdorimi i cilësimeve të videokamerës

Për të rregulluar cilësimet e videokamerës
1 Aktivizojeni kamerën.
2 Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, tërhiqeni  në .
3 Takoni një nga ikonat e cilësimeve në të majtë të ekranit.
4 Për të shfaqur të gjitha cilësimet, shtypni .
5 Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni, pastaj bëni ndryshimet tuaja.

Për të përshtatur panelin e cilësimeve të videokamerës
1 Kur videokamera është e hapur, shtypni , për të shfaqur të gjitha cilësimet.
2 Prekni dhe mbani cilësimin që dëshironi të zhvendosni dhe tërhiqeni tek pozicioni i

dëshiruar.

Nëse e tërhiqni cilësimin jashtë panelit të cilësimeve, ndryshimi anulohet.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të videokamerës

Skenat

Tipari Skenat ju ndihmon për ta konfiguruar shpejt kamerën për situata të zakonshme, duke përdorur skenat
e paraprogramuara. Kamera përcakton një numër cilësimesh, që të përshtatni skenën e përzgjedhur, duke
siguruar videon më të mirë të mundshme.

Joaktiv
Tipari Skenat është joaktiv dhe mund të regjistroni video me dorë.

Portret
Përdoreni për video portreti. Cilësimet optimizohen për tone lëkure pak më të buta.

Peizazh
Përdoreni për video peizazhi. Kamera fokusohet në objekte të largëta. Kur përzgjidhet Peizazh,
mënyra e fokusimit ndryshohet në Pafundësi

Natën
Kur është aktive, ndjeshmëria ndaj dritës shtohet. Përdoreni në mjedise me ndriçim të pamjaftueshëm.
Videot e objekteve që lëvizin me shpejtësi mund të jenë të turbullta. Mbajeni dorën të palëvizur, ose
përdorni një mbështetje. Çaktivizojeni mënyrën për natën kur kushtet e ndriçimit janë të mira, për të
përmirësuar cilësinë e videos.

Plazh dhe borë
Përdoreni në mjedise të ndritshme, për të shmangur video të ekspozuara në mënyrë të
pamjaftueshme.

Sporte
Përdoreni për video objektesh që lëvizin me shpejtësi. Koha e shkurtër e ekspozimit e minimizon
turbullimin prej lëvizjes.

Festë
Përdoreni për video në mjedise të brendshme me ndriçim të pamjaftueshëm. Kjo skenë zgjedh
ndriçimin e sfondit në mjedise të brendshme ose dritën e qirinjve. Videot e objekteve që lëvizin me
shpejtësi mund të jenë të turbullta. Mbajeni dorën të palëvizur, ose përdorni një mbështetje.

Drita për fotot

Përdorni dritën për të regjistruar video, kur ndriçimi është i pamjaftueshëm ose kur ka dritë të kundërt.

Aktiv

Joaktiv
Ndonjëherë cilësia e videos mund të jetë më e mirë pa dritë, edhe nëse ndriçimi është i pamjaftueshëm.
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Metoda e fotografimit

Përzgjidhni metodën që përdorni për regjistrimin e një videoje.

Butoni në ekran
Regjistroni një video duke përdorur butonin në ekran, në ekranin e kamerës.

Kapja me anë të prekjes
Identifikoni një zonë të caktuar të fokusit, duke prekur me gisht ekranin e kamerës.

Vetëm tastin e kamerës
Regjistroni një video duke përdorur vetëm tastin fizik të kamerës.

Mënyra e fokusimit

Cilësimi i fokusit kontrollon se cila pjesë e një videoje duhet të duket qartë. Kur vetëfokusimi i vazhdueshëm
është aktiv, kamera vazhdon të rregullojë fokusin, në mënyrë që zona brenda kornizës së bardhë të fokusit të
qëndrojë e qartë.

Vetëfokusi për një objekt
Kamera fokusohet automatikisht mbi objektin e përzgjedhur. Vetëfokusimi i vazhdueshëm është aktiv.

Dallimi i fytyrave
Kamera dallon automatikisht deri në pesë fytyra njerëzish, të treguara nga kornizat në ekran. Kamera
fokusohet automatikisht mbi fytyrën më të afërt. Gjithashtu mund të përzgjidhni se në cilën fytyrë të
fokusoheni duke trokitur lehtë mbi të në ekran. Kur trokitni lehtë mbi ekranin e kamerës, një kornizë e
gjelbër tregon se cila fytyrë është e përzgjedhur dhe në fokus. Dallimi i fytyrës nuk mund të përdoret për
të gjitha llojet e skenave. Vetëfokusimi i vazhdueshëm është aktiv.

Pafundësi
Përdoreni kur regjistroni video nga larg. Fokusi vendoset në objektet e largëta. Objektet afër kamerës
mund të dalin të turbullta.

Madhësia e videos

Rregulloni madhësinë e videos për formatet e ndryshme

HD 720p
Formati HD (me definicion të lartë) me raportin e pamjes 16:9. 1280×720 piksel.

VGA e gjerë, e plotë
Formati VGA plotësisht i gjerë me raportin e pamjes 16:9. 864×480 piksel.

VGA
Formati VGA me raportin e pamjes 4:3. 640x480 piksel.

QVGA
Formati një e katërta VGA me raportin e pamjes 4:3. 320x240 piksel.

Mesazhi multimedial
Regjistroni video të përshtatshme për t'u dërguar me mesazhe multimediale. Koha e regjistrimit të këtij
formati të videos është e kufizuar, për t'u futur në një mesazh multimedial.

Kohëmatësi i vetëfotografim.

Duke përdorur kohëvonuesin, mund të regjistroni një video pa e mbajtur në dorë telefonin. Përdoreni për të
regjistruar video grupi, ku të gjithë mund të jenë në video. Kohëvonuesin mund ta përdorni edhe për të
shmangur tronditjen e kamerës gjatë regjistrimit të videove.

Aktiv (10 s.)
Cilësoni një vonesë prej 10 sekondash, që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri sa të fillojë
regjistrimi i videos.

Aktiv (2 s.)
Cilësoni një vonesë prej 2 sekondash, që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri sa të fillojë
regjistrimi i videos.

Joaktiv
Videoja fillon të regjistrohet sapo të trokitni lehtë mbi ekranin e kamerës.

Vlera e ekspozimit

Ky cilësim ju lejon të përcaktoni sasinë e dritës në imazhin që merrni në video. Një vlerë më e lartë
tregon një sasi në rritje të dritës.
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Balanca e dritës

Cilësimi i balancës së të bardhës rregullon balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

Automatike
Rregulloni automatikisht balancën e ngjyrave sipas kushteve të ndriçimit.

Inkandeshente
Rregullon balancën e ngjyrave për kushtet e një ndriçimi të butë si p.sh. nën llampat e dritës.

Fluoreshente
Rregulloni balancën e ngjyrave për ndriçimin fluoreshent.

Dritë dite
Rregulloni balancën e ngjyrave për kushtet e mjediseve të jashtme me diell.

Me re
Rregulloni balancën e ngjyrave për një qiell me re.

Stabilizuesi i imazhit

Gjatë regjistrimit të një videoje, mund ta keni të vështirë ta mbani telefonin pa lëvizur. Stabilizuesi ju ndihmon
duke kompensuar lëvizjet e vogla të dorës.

Aktiv
Mund të regjistroni një video me stabilizuesin e aktivizuar.

Joaktiv
Mund të regjistroni një video me stabilizuesin e çaktivizuar.

Mikrofoni

Përzgjidhni nëse do të regjistroni tingullin përreth gjatë regjistrimit të videos.

Aktiv

Joaktiv

Tingulli i shkrepjes

Zgjidhni aktivizimin ose çaktivizimin e tingullit kur regjistroni një video.
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Kamera 3D
Kamera 3D ju ndihmon të nxirrni foto panoramike me kënd të gjerë, që kapin një skenë
më të madhe dhe i japin thellësi objektit. Fotot 3D Sweep Panorama™ mund të
riprodhohen përsëri në një televizor që mbështet grafikën 3D.

Për të aktivizuar kamerën 3D
• Nga ekrani juaj fillestar, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

Pamja e përgjithshme e kamerës 3D

5

1

2

4
3

1 Këmbeni fotokamerën me videokamerën dhe anasjelltas

2 Nxirrni foto ose rregjistroni videoklipe

3 Shigjeta e drejtimeve - ju ndihmon të përqëndroni kamerën

4 Shihni fotot dhe videot

5 Rripi i cilësimeve

Për të nxjerrë një foto në mënyrën 3D Sweep Panorama™
1 Aktivizojeni kamerën 3D.
2 Trokitni lehtë mbi ikonën në krye të ekranit majtas, pastaj përzgjidhni Panoramë

me fshirje 3D, nëse nuk është përzgjedhur tashmë.
3 Shtypni tastin e kamerës përgjysmë, për të kyçur fokusin.
4 Shtypeni tastin e kamerës plotësisht poshtë, pastaj zhvendoseni kamerën nga e

majta në të djathtë me një lëvizje horizontale të njëtrajtshme.

Këshilla për nxjerrjen e fotove 3D Sweep Panorama™
Gjatë nxjerrjes së fotove 3D, kini parasysh këto kufizime:

• Fotografimi 3D nuk është i përshtatshëm kur subjekti është i madh ose nuk është i
palëvizshëm; kur subjekti kryesor është shumë pranë kamerës; dhe kur subjekti jep pak
kontrast, si qielli, plazhi me rërë ose lëndina.

• Imazhet 3D përbëhen nga disa imazhe JPEG dhe skedarët e shoqëruar MPO. Nëse
fshini një skedar MPO në kamerë (kur është e lidhur me një kompjuter), nuk do të mund
të shihni më imazhin e shoqëruar JPEG.

• Nëse nuk mund ta zhvendosni horizontalisht kamerën përgjatë të gjithë subjektit brenda
kohës së caktuar të fotografimit, në imazhin e përbërë krijohet një zonë gri. Nëse ndodh
kjo, zhvendoseni më shpejt kamerën për të regjistruar një imazh të plotë 3D.

• Në kushte me ndriçim të dobët, imazhet mund të turbullohen. Për rezultatet më të mira,
fotografojini imazhet në dritë të fortë natyrore.

• Nën dritat që dridhen, si dritat fluoreshente, fotot 3D mund të mos jenë të suksesshme.
• Kur shtypni tastin e kamerës përgjysmë, cilësoni kyçjen e Vetëfokusimit dhe kyçjen e

Vetekspozimit. Nëse ndriçimi, fokusi dhe kushtet e tjera ndryshojnë shumë nga koha që
cilësoni këto dy kyçje e deri në kohën që shtypni plotësisht tastin e kamerës për të
nxjerrë foton, fotoja mund të mos jetë e suksesshme.

• Kamera mund ta anulojë fotografimin 3D në këto situata: e zhvendosni kamerën shumë
shpejt; e dridhni kamerën shumë; e zhvendosni kamerën në drejtimin e kundërt.
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Për të nxjerrë një foto në mënyrën Sweep Panorama™
1 Aktivizojeni kamerën 3D.
2 Trokitni lehtë mbi ikonën në krye të ekranit majtas, pastaj përzgjidhni Panoramë

me fshirje.
3 Trokitni lehtë mbi  dhe përzgjidhni drejtimin e zhvendosjes.
4 Shtypni tastin e kamerës përgjysmë, për të kyçur fokusin dhe ekspozimin.
5 Shtypeni tastin e kamerës plotësisht poshtë, pastaj zhvendoseni kamerën

njëtrajtësisht në drejtimin e shigjetës lëvizëse.

Këshilla për bërjen e fotografive të Sweep Panorama™ (2D)
Vini re këto kufizime kur bëni fotografi të Sweep Panorama™:

• Nëse nuk mund të kaloni mbi të gjithë subjektin brenda kohës së caktuar, një zonë gri
shfaqet në imazhin e kompozuar. Nëse kjo ndodh, lëvizeni kamerën më shpejt për të
rregjistruar një imazh të plotë të panoramës.

• Meqënse disa imazhe janë ngjitur së bashku, pjesa e ngjitur nuk rregjistrohet gjithnjë pa
probleme.

• Në gjendje me dritë të paktë, imazhet e panoramës mund të jenë të mjegulluar ose të një
cilësie të ulët.

• Në dritën që përpëlitet, e tillë si dritat fluoreshente, shkëlqimi ose ngjyra e imazheve të
kombinuara mund të mos jetë e njëtrajtshme.

• Modaliteti Sweep Panorama™ nuk është e përshtatshme në situatat e mëposhtme: kur
subjektet janë në lëvizje ose janë shumë pranë kameras; kur imazhet e synuara ofrojnë
pak kontrast, si fotografi të qiejve, plazheve me rërë ose barishteve dhe kur imazhet
ndryshojnë vazhdimisht, si valë ose ujëvara.

• Kamera mund të anullojë rregjistrimin në situatat e mëposhtme: e kaloni në panoramë
kamerën shumë shpejt; e tundni kamerën shumë; e kaloni kamerën në panoramë në
drejtimin e kundërt.
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Shikimi i fotove dhe videove në Galeri
Përdoreni Galerinë për shikimin e fotove dhe riprodhimin e videove që keni marrë me
kamerën e telefonit ose për shikimin e përmbajtjes së ngjashme që keni shkarkuar ose
kopjuar në kartën e kujtesës. Në Galeri mund të shihni edhe fotot dhe videot që keni
ngarkuar në një shërbim në linjë, për shembull, në një album uebi në Picasa™ ose në .
Nga Galeria mund t'u përndani gjithashtu shokëve fotot dhe videot tuaja të preferuara
nëpërmjet teknologjisë pa tel Bluetooth™, postës elektronike ose mesazhimit. Dhe mund
të kryeni detyra të thjeshta modifikimi mbi fotot dhe t'i cilësoni si sfond ose si figura
kontakti. Për më tepër informacion, shikoni Për ta lidhur telefonin me një kompjuter në
faqen 118.

BRAVIA® ENGINE
Teknologjia Mobile BRAVIA® ENGINE nga Sony, përmirëson cilësinë e pamjes së fotove
dhe videove pas marrjes së tyre, duke ju dhënë imazhe më të qarta, më të mprehta dhe
më natyrale. BRAVIA® ENGINE aktivizohet sipas paracaktimit, por mund ta çaktivizoni
nëse nuk doni të harxhoni bateri.

Për të çaktivizuar MOTORRIn BRAVIA® Mobile
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Shfaq.
3 Çshënoni kutinë e shënimit Mobile BRAVIA Engine nëse është e shënuar

tashmë.

Për të hapur Galerinë dhe për të parë albumet tuaja
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Galeria e Xperia™. Fotot dhe videot në kartën e

kujtesës, përfshirë ato që keni bërë me kamerën dhe ato që keni shkarkuar nga
uebi ose vendndodhje të tjera, shfaqen në albume.

Nëse orientimi i ekranit nuk ndryshohet automatikisht kur e ktheni telefonin anash, shenjoni
kutinë e zgjedhjes së Vetërrotullo ekranin nën Cilësimet > Shfaq.

2 1

5

3

4

1 Trokitni lehtë për të hapur kamerën

2 Trokitni lehtë për të hapur albumin 3D

3 Stiva e albumit – prekni me dy gishta dhe hapini për të parë përmbajtjen

4 Albumi me foto dhe video të bëra me kamerën e telefonit

5 Goditni lehtë majtas ose djathtas në ekran, për të parë albume të tjera

Puna me albumet
Mund të risistemoni fotot dhe videot brenda albumeve si dhe të zhvendosni përmbajtjen
midis albumeve. Gjithashtu mund të ngarkoni përmbajtjen nga albumet e Galerisë në
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shërbimet në linjë si Picasa™ dhe Facebook™ dhe mund të shihni në Galeri përmbajtjen
nga shërbimet e tilla në linjë.

Për të hapur një album në Galeri
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Galeria e Xperia™.
3 Trokitni lehtë mbi albumin që dëshironi të shihni. Albumi hapet duke shfaqur

përmbajtjen e fotove dhe videove të tij në një tabelë sipas renditjes kronologjike.
Emri i albumit shfaqet në krye të ekranit.

1

2

3

1 Trokitni lehtë për të ndërruar pamjen e tabelës me pamjen e stivës

2 Trokitni lehtë mbi një foto ose video për ta parë

3 Trokitni lehtë mbi një shigjetë për të kaluar ekranet një nga një. Zvarriteni majtas ose djathtas për të
lëvizur shpejt.

Për të parë fotot dhe videot në Galeri
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Galeria e Xperia™.
3 Takoni një album. Fotot dhe videot shfaqen në një tabelë sipas rendit kronologjik.

Videot tregohen nga .
4 Takoni një foto ose video për t'a parë.
5 Goditni lehtë majtas për të parë foton ose videon pasardhëse. Goditni lehtë

djathtas për të parë foton ose videon e mëparshme.

Nëse orientimi i ekranit nuk ndryshon automatikisht kur e ktheni telefonin anash, shënoni
kutinë e shënimit Vetërrotullo ekranin nën Cilësimet > Shfaq.

Për të ndryshuar se si shfaqen përmbajtjet e një albumi në Galeri
1 Kur jeni duke parë një album në Galeri, tërhiqeni ndërrimin e pamjes së albumit

 nga e djathta, për të parë përmbajtjet e albumit në stiva.
2 Tërhiqeni ndërrimin e pamjes së albumit  majtas, për të parë

përmbajtjet e albumit në një tabelë, të renditura sipas kronologjisë.

Të punuarit me grupe të përmbajtjes në Galeri
Mund të përzgjidhni disa foto ose video në një album dhe të punoni me to në grupe, për
shembull të dërgoni disa foto nga një album te një mik.
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Për të punuar me grupe fotosh ose videosh në Galeri
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Galeria e Xperia™.
3 Hapni albumin që përmban përmbajtjen me të cilën dëshironi të punoni.
4 Për të aktivizuar modalitetin e përzgjedhjes, prekni dhe mbani një nga objektet me

të cilin dëshironi të punoni.
5 Shënoni ose çshënoni objektet me të cilat dëshironi të punoni.
6 Shtypni , pastaj përdorni veglat në shiritin e veglave për të punuar me objektet

tuaja të zgjedhura.

Për të përndarë një album në Galeri

Nëse përndani një album, mos e fshini kopjen origjinale të albumit para se objektet e albumit të
dërgohen plotësisht.

1 Nga ekrani kryesor i Galerisë, prekni dhe mbani një album me të cilin doni të
punoni. Mënyra e përzgjedhjes tani është aktivizuar.

2 Shënoni albumet që dëshironi të përndani, pastaj shtypni .
3 Trokitni lehtë mbi Përndaj.
4 Në menynë që hapet, trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të përdorni për të

përndarë albumet e përzgjedhura.

Për të fshirë një album në Galeri
1 Nga ekrani kryesor i Galerisë, prekni dhe mbani një album me të cilin dëshironi të

punoni. Modaliteti i përzgjedhjes është aktivizuar tani.
2 Shënoni albumet që dëshironi të fshini, pastaj shtypni .
3 Takoni Fshi. Në dialogun që hapet, takoni Fshi përsëri.

Të punuarit me fotot në Galeri
Mund të modifikoni dhe riorganizoni fotot tuaja në Galeri. Për shembull, mund të prisni
fotot, ti përdorni ato si figura kontakti dhe si sfond.

Për të zmadhuar një foto
• Kur jeni duke parë një foto, takoni dy herë ekranin për t'a zmadhuar. Takoni dy herë

përsëri për t'a zvogëluar.
• Kur jeni duke parë një foto, ndani gishtat për t'a zmadhuar ose bashkojini gishtat për t'a

zmadhuar.

Për të parë një paraqitje diapozitivash të fotove tuaja
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Galeria e Xperia™.
3 Trokitni lehtë mbi një album për ta hapur, pastaj trokitni lehtë mbi një foto dhe

shtypni .
4 Në shiritin e veglave në fund të ekranit, trokitni lehtë mbi Diapozitivët.
5 Trokitni lehtë mbi një foto, për t'i dhënë fund paraqitjes së diapozitivave.

Për të rrotulluar një foto
1 Kur jeni duke parë një foto, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Më shumë, pastaj përzgjidhni Rrotulloje majtas ose Rrotulloje

djathtas. Fotoja ruhet me orientimin e ri.

Për të përdorur një foto si figurë të kontaktit
1 Kur jeni duke parë një foto në shikuesin e fotove, shtypni .
2 Në shirtin e mjeteve në fundin e ekranit, takoni Cilësoje si > Figura e kontaktit.
3 Përzgjidhni kontaktin që dëshironi të shoqëroni me foton.
4 Priteni foton, nëse kërkohet.
5 Takoni Ruaj.
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Për të përdorur një foto si sfond
1 Kur jeni duke parë një foto në shikuesin e fotove, shtypni .
2 Në shiritin e veglave në fund të ekranit, trokitni lehtë mbi Cilësoje si > Sfondi.
3 Priteni foton, nëse kërkohet.
4 Trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për të prerë një foto
1 Kur jeni duke parë një foto në shikuesin e fotove, shtypni .
2 Në shiritin e veglave, trokitni lehtë mbi Më shumë > Prit.
3 Për të rregulluar kornizën e prerjes, prekni dhe mbani anën e kornizës së prerjes.

Kur shfaqen shigjetat e prerjes, zvarritni në brendësi ose jashtë për të ndryshuar
përmasat e kornizës.

4 Për të ndryshuar njëkohësisht përmasat e të gjitha anëve të kornizës së prerjes,
prekni dhe mbani njërin prej katër cepave që të shfaqen shigjetat dhe pastaj
tërhiqeni kornizën siç duhet.

5 Për ta lëvizur kornizën e prerjes në një zonë tjetër të fotos, prekeni brenda dhe
mbajeni kornizën, pastaj tërhiqeni për në pozicionin e dëshiruar.

6 Për të ruajtur një kopje të fotos pasi ta keni prerë, trokitni lehtë mbi Ruaj. Versioni
origjinal i paprerë mbetet në arkivin e brendshëm të kartës së kujtesës të telefonit.

Për të përndarë një foto
1 Kur jeni duke parë një foto në shikuesin e fotove, shtypni .
2 Në shiritin e veglave, trokitni lehtë mbi Përndaj.
3 Përzgjidhni një nga metodat e disponueshme të transferimit.

Për të fshirë një foto
1 Kur jeni duke parë një foto në shikuesin e fotove, shtypni .
2 Në shiritin e veglave në fund të ekranit, trokitni lehtë mbi Fshi.
3 Në dialogun që hapet, trokitni lehtë mbi Fshi.

Shikimi i fotove tuaja në një hartë
Nëse aktivizoni zbulimin e vendndodhjes gjatë nxjerrjes së fotove, mund ta përdorni më
vonë informacionin e mbledhur. Për shembull, mund të shihni fotot tuaja në një hartë dhe
t'u tregoni shokëve dhe familjes suaj se ku ishit kur nxorrët foton. Shtimi i informacionit të
vendndodhjes quhet edhe gjeoetiketim. Kur aktivizoni zbulimin e vendndodhjes, mund të
përzgjidhni të përdorni satelitët GPS ose rrjetet pa tel, ose që të dyja metodat, për gjetjen
e pozicionit tuaj.

Për më tepër informacion, shihoni Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes për të
gjetur pozicionin tuaj në faqen 121.

Për të aktivizuar zbulimin e vendndodhjes

1 Nga Ekrani bazë, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Shërbimet e vendndodhjes.
3 Shenjoni kutitë e zgjedhjes Satelitët GPS dhe/ose Shërbimi i Google për

vendndodhjen.

Për t'i parë fotot e gjeoetiketuara në hartë
1 Kur jeni duke parë një foto që keni gjeoetiketuar, shtypni .
2 Trokitni lehtë mbi Më shumë > Shfaq në hartë.

Të punuarit me videot
Përdoreni Galerinë për të parë videot që keni nxjerrë me kamerën, që keni shkarkuar ose
që keni kopjuar në kartën tuaj të kujtesës. Gjithashtu mund të ndani videot tuaja me
miqtë ose t'i ngarkoni në YouTube™.
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Për të riprodhuar një video
1 Në Galeri, shfletoni te albumi që përmban videon që dëshironi të riprodhoni.
2 Takoni videon për t'a riprodhuar atë.
3 Nëse komandat e riprodhomit nuk shfaqen, takoni ekranin për t'i shfaqur ato. Për

të fshirë komandant, takoni ekranin përsëri.

Për të vënë në pauzë një video
1 Kur një video është duke u riprodhuar, trokitni lehtë mbi ekran për të afishuar

kontrollet.
2 Trokitni lehtë mbi .

Për të kaluar shpejt dhe rikthyer një video
1 Kur një video është duke u riprodhuar, takoni ekranin për të shfaqur komandat.
2 Tërhiqeni treguesin e shiritit të përparimit majtas për të rikthyer ose djathtas për të

kaluar shpejt.

Përndryshe, mund të takoni  ose .

Për të rregulluar volumin e një videoje
• Shtypni tastin e volumit.

Për të ndarë një video
1 Hapni një album të Galerisë që përmban një video.
2 Për të aktivizuar modalitetin e përzgjedhjes, prekni dhe mbani një objekt me të cilin

dëshironi të punoni.
3 Shënoni videon ose videot që dëshironi të ndani.
4 Shtypni .
5 Takoni Përndaj.
6 Në menynë që hapet, takoni aplikacionin që dëshironi të përdorni për të ndarë

videon e përzgjedhur, pastaj ndiqni hapat përkatës për t'a dërguar atë.

Ju mund të mos jeni në gjendje t'i kopjoni, dërgoni ose transferoni objektet e mbrojtura me të
drejtat e autorit. Gjithashtu disa objekte mund të mos dërgohen nëse madhësia e skedarit
është shumë e madhe.

Për të fshirë një video
1 Hapni një album të Galerisë që përmban një video.
2 Për të aktivizuar modalitetin e përzgjedhjes, prekni dhe mbani një objekt me të cilin

dëshironi të punoni.
3 Shënoni videon ose videot që dëshironi të fshini.
4 Shtypni , pastaj takoni Fshi.
5 Në dialogun që hapet, takoni Fshi.
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Shikimi i fotove në Albumin 3D
Në Albumin 3D mund të shikoni dhe riprodhoni të gjitha fotot e nxjerra me kamerën 3D.

Për të parë fotot tuaja 3D në Albumin 3D
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Albumi 3D.
3 Trokitni lehtë mbi një foto 3D.
4 Goditni lehtë majtas për të parë foton 3D pasardhëse në Albumin 3D. Goditni lehtë

djathtas për të parë foton 3D paraardhëse.

Për të riprodhuar një foto 3D në një album 3D
1 Hapni foton 3D. Nëse nuk shfaqet asnjë kontroll, trokitni lehtë mbi ekran.
2 Trokitni lehtë mbi .

Mund të riprodhoni vetëm fotot 3D që janë nxjerrë në madhësinë standarde të imazhit
panoramik.

Për të zmadhuar një foto 3D në albumin 3D
• Kur shihni një foto 3D në albumin 3D, takoni dy herë foton për t'a zmadhuar ose

zvogëluar.

Për t'a zmadhuar ose zvogëluar gjithashtu mund të bashkoni dy gishta ose t'i ndani ata.
Pastaj tërhiqeni foton 3D për të parë pjesët e ndryshme të saj.

Menaxhimi i fotografive tuaja në albumin 3D
Përdorni albumin 3D për të ngarkuar fotot tuaja 3D në albumet në Internet. Për shembull,
nëse jeni një përdorues i Facebook™, mund të ngarkoni fotot tuaja në albumin 3D në
llogarinë në Facebook™. Gjithashtu mund të përdorni albumin 3D për të fshirë fotot.

Për të përndarë një foto 3D në një album 3D
1 Kur jeni duke parë një foto 3D në albumin 3D, trokitni lehtë mbi foton 3D nëse nuk

shfaqet asnjë kontroll.
2 Trokitni lehtë mbi .
3 Përzgjidhni një nga metodat e disponueshme të transferimit.

Për të fshirë një foto 3D në albumin 3D
1 Kur shihni një foto 3D në albumin 3d, takoni foton nëse nuk është shfaqur asnjë

komandë.
2 Takoni , pastaj takoni OK.
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Teknologjia Bluetooth™ pa tela
Përdorni funksionin Bluetooth™ për të dërguar skedarë tek pajisjet e tjera të pajtueshme
me Bluetooth™ ose për t'u lidhur me pajisjet pa duar. Ndizeni funksionin Bluetooth™ në
telefon dhe krijoni lidhje pa tela me pajisje të tjera Bluetooth™ të pajtueshme, të tilla si
kompjuterë, pajisje pa duar dhe telefona. Lidhjet Bluetooth™ punojnë më mirë brenda
një sferë 10 metra (33 këmbë), pa sende të ngurtë ndërmjet tyre. Në disa raste, do t'ju
duhet që të çiftoni me dorë telefonin me pajisjet e tjera Bluetooth™. Mbani mend të
cilësoni telefonin tuaj në të "zbulueshëm", nëse dëshironi që pajisjet e tjera Bluetooth™
t'a zbulojnë atë.

Ndërveprueshmëria dhe pajtueshmëria mes pajisjeve Bluetooth™ mund të ndryshojë.

Për të aktivizuar funksionin Bluetooth™ dhe ta bëni telefonin tuaj të dukshëm
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet.
3 Trokitni lehtë mbi 〇 përbri Bluetooth që 〇 të ndryshohet në |. Në shiritin e

gjendjes shfaqet .
4 Trokitni lehtë mbi Bluetooth.
5 Trokitni lehtë mbi I padukshëm për pajisjet e tjera Bluetooth.

Për të rregulluar kohën e dukshmërisë së telefonit ndaj pajisjeve të tjera
Bluetooth™

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bluetooth.
3 Shtypni  dhe përzgjidhni Mbarimi i afatit të dukshmërisë.
4 Përzgjidhni një opsion.

Emërtimi i telefonit tuaj
Mund t'i jepni telefonit tuaj një emër. Ky emër u tregohet pajisjeve të tjera pasi të keni
ndezur funksionin Bluetooth™ dhe telefoni tuaj është vendosur në të dukshëm.

Për të emërtuar telefonin
1 Sigurohuni që funksioni Bluetooth™ është aktivizuar.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bluetooth.
4 Shtypni  dhe përzgjidhni Riemërto telefonin.
5 Futni një emër për telefonin.
6 Trokitni lehtë mbi Riemërto.

Çiftimi me një pajisje tjetër Bluetooth™
Kur e çiftoni telefonin tuaj me një pajisje tjetër, ju për shembull mund ta lidhni telefonin
tuaj me një pajisje pa duar Bluetooth™ ose me një set pajisjesh për makinë Bluetooth™
dhe t'i përdorni këto pajisje për të bërë dhe për të marrë telefonata.

Pasi ta çiftoni telefonin tuaj me një pajisje Bluetooth™, telefoni do ta mbajë mend këtë
çiftim. Kur e çiftoni telefonin me një pajisje Bluetooth™, mund të duhet të futni një
kodkalim. Telefoni juaj do të provojë automatikisht kodkalimin e përgjithshëm 0000. Nëse
ai nuk funksionon, shikoni dokumentacionin e pajisjes suaj Bluetooth™ për kodkalimin e
pajisjes. Kur të lidheni herën tjetër me një pajisje Bluetooth™ të çiftuar, nuk do të
nevojitet ta rifutni kodkalimin.

Disa pajisje Bluetooth™, për shembull, shumica e kufjeve Bluetooth™, kërkojnë që edhe
t'i çiftoni me telefonin, edhe të lidheni me to.

Telefonin mund ta çiftoni me disa pajisje Bluetooth™, por ju mund lidheni vetëm me një
profil Bluetooth™ në të njëjtën kohë.
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Për të çiftuar telefonin me një pajisje tjetër Bluetooth™
1 Sigurohuni që pajisja me të cilën doni ta çiftoni telefonin tuaj e ka të aktivizuar

funksionin Bluetooth™ dhe është e dukshme për pajisjet e tjera Bluetooth™.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bluetooth. Të gjitha pajisjet e

disponueshme Bluetooth™ shfaqen në një listë.
4 Trokitni lehtë mbi pajisjen Bluetooth™ me të cilën doni ta çiftoni telefonin tuaj.
5 Futni një kodkalim, nëse kërkohet. Telefoni dhe pajisja Bluetooth™ tani janë

çiftuar.

Për të lidhur telefonin tuaj me një pajisje tjetër Bluetooth™
1 Nëse jeni duke u lidhur me një pajisje Bluetooth që ju kërkon fillimisht të çiftoni

telefonin para lidhjes, ndiqni hapat përkatës për çiftimin e telefonit me atë pajisje.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bluetooth.
4 Trokitni lehtë mbi pajisjen Bluetooth™ me të cilën dëshironi të lidhni telefonin.

Për të anuluar çiftimin e një pajisjeje Bluetooth™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bluetooth.
3 Nën Pajisjet e çiftuara, trokitni lehtë mbi  përbri emrit të pajisjes, çiftimin e së

cilës doni të anuloni.
4 Trokitni lehtë mbi Ndahu.

Dërgimi dhe marrja e objekteve duke përdorur teknologjinë
Bluetooth™
Ndani objektet me pajisjet e tjera të pajtueshme Bluetooth™, të tilla si telefonë ose
kompjuterë. Mund të dërgoni dhe merrni disa lloje objektesh duke përdorur funksionin
Bluetooth™, të tillë si:

• Foto dhe video
• Muzikën dhe skedarë të tjerë audio
• Kontaktet
• Faqet në Internet

Për të dërguar objekte duke përdorur Bluetooth™
1 Pajisja marrëse: Sigurohuni që pajisja Bluetooth™ në të cilën doni të dërgoni

objektin e ka të aktivizuar funksionin Bluetooth™ dhe është e dukshme për pajisjet
e tjera Bluetooth™.

2 Në pajisjen dërguese, hapni aplikacionin i cili përmban objektin që doni të dërgoni
dhe lëvizni drejt objektit.

3 Në varësi të aplikacionit dhe objektit që doni të dërgoni, mund t'ju duhet, për
shembull, ta prekni dhe mbani objektin, ta hapni objektin ose të shtypni .
Mund të ekzistojnë dhe mënyra të tjera për dërgimin e një objekti.

4 Përzgjidhni një objekt të menysë së përndarjes ose të dërgimit.
5 Në menynë e shfaqur, përzgjidhni Bluetooth.
6 Aktivizoni Bluetooth™, nëse ju kërkohet.
7 Trokitni lehtë mbi emrin e pajisjes marrëse.
8 Pajisja marrëse: Nëse ju kërkohet, pranoni lidhjen.
9 Nëse ju kërkohet, futni të njëjtin kodkalim në të dyja pajisjet ose konfirmoni

kodkalimin e sugjeruar.
10 Pajisja marrëse: Pranoni objektin që hyn.
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Për të marrë objekte duke përdorur Bluetooth™
1 Sigurohuni që në telefon ekziston karta e kujtesës. Nëse nuk keni futur kartë

kujtese, nuk mund të dërgoni ose të merrni objekte duke përdorur teknologjinë pa
tel Bluetooth.

2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi ikonën e ekranit të aplikacioneve  .
3 Sigurohuni që funksioni Bluetooth™ është aktivizuar dhe është i dukshëm për

pajisjet e tjera Bluetooth™.
4 Pajisja dërguese tani fillon dërgimin e të dhënave në telefonin tuaj.
5 Nëse ju kërkohet, futni të njëjtin kodkalim në të dyja pajisjet ose konfirmoni

kodkalimin e sugjeruar.
6 Kur njoftoheni për një skedar që do të hyjë në telefonin tuaj, zvarritni poshtë shiritin

e gjendjes dhe trokitni lehtë mbi njoftim për të pranuar transferimin e skedarit.
7 Trokitni lehtë mbi Prano për të filluar transferimin e skedarit.
8 Për të parë përparimin e transferimit, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.
9 Për të hapur një objekt të marrë, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe trokitni

lehtë mbi njoftimin përkatës.

Për të parë skedarët që keni marrë me anën e Bluetooth™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Bluetooth.
3 Shtypni  dhe përzgjidhni Afisho skedarët e marrë.
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Për ta lidhur telefonin me një kompjuter
Lidhni telefonin tuaj me një kompjuter dhe filloni të transferoni fotografi, muzikë dhe lloje
të tjerë skedarësh. Mënyra më e thjeshtë për t'u lidhur është përdorimi i një kabllo USB
ose teknologjisë me valë Bluetooth.

Kur lidhni telefonin tuaj me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB cable, ju kërkohet
të instaloni aplikacionin PC Companion në kompjuterin tuaj. PC Companion ju ndihmon
të përdorni aplikacionet shtesë të kompjuterit për të transferuar dhe organizuar skedarë
mediash, për të azhornuar telefonin tuaj, për të sinkronizuar përmbajtjen e telefonit dhe
më shumë.

Mund të mos jeni në gjendje që të transferoni disa materiale të mbrojtura nga e drejta e autorit
ndërmjet telefonit dhe kompjuterit tuaj.

Transferimi dhe trajtimi i përmbajtjes duke përdorur një
kabllo USB
Përdorni një lidhje me kabllo USB ndërmjet një kompjuteri dhe telefonit tuaj, për
transferim dhe administrim të thjeshtë të skedarëve tuaj. Pasi të dy pajisjet të jenë lidhur,
mund të zvarrisni dhe të lëshoni përmbajtje midis tyre, duke përdorur eksploruesin e
skedarëve të kompjuterit. Nëse jeni duke transferuar muzikë, video, fotografi ose skedarë
të tjerë të mediave në telefonin tuaj, është më mirë të përdorni aplikacionin Media Go™
në kompjuterin tuaj. Media Go™ konverton skedarët e mediave, në mënyrë që të mund
t'i përdorni në telefon.

Për të transferuar përmbajtje midis një telefoni dhe kompjuteri me anë të një
kablloje USB.

1 Lidheni telefonin me kompjuterin duke përdorur kabllon USB. Në shiritin e gjendjes
shfaqet Karta SD u lidh.

2 Kompjuteri: Hapni Microsoft® Windows® Explorer nga desktopi dhe prisni derisa
karta SD e telefonit tuaj të shfaqet si një disk i jashtëm në Microsoft® Windows®
Explorer.

3 Kompjuteri: Zvarritni dhe lëshojini skedarët e dëshiruar ndërmjet telefonit dhe
kompjuterit.

Mënyrat e lidhjes USB
Ekzistojnë dy metoda të zakonshme që mund të përdorni për përndarjen e të dhënave
midis telefonit tuaj dhe pajisjeve të tjera:

• Protokolli i transferimit të mediave (MTP) – prokotolli më i zakonshëm për komunikimin
me kompjuterët Windows. Mënyra MTP aktivizohet në mënyrë të paracaktuar.

• Mënyra Klasa e arkivimit masiv (MSC) – mënyra më e zakonshme për të lidhur telefonat
me pajisjet e mediave si televizorët, setet për makinë dhe kompjuterët me OS Mac/Linux
që u mungon mbështetja për MTP-në.

Për të cilësuar mënyrën MSC si mënyrën e paracaktuar të lidhjes USB
1 Sigurohuni që telefoni nuk është lidhur me një kabllo USB.
2 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
3 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Xperia™ > Lidhshmëria > Mën. e

lidhjes me USB.
4 Trokitni lehtë mbi Mënyra e arkivimit masiv (MSC).
5 Trokitni lehtë mbi OK.

Për të lidhur telefonin me një kompjuter kur është aktive mënyra MSC
• Lidheni telefonin me kompjuterin duke përdorur kabllon USB. Automatikisht

vendoset lidhja me mënyrën MSC.
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Për të rivendosur një lidhje në mënyrën MSC kur kablloja USB vazhdon të jetë e
lidhur

1 Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.
2 Trokitni lehtë mbi Karta SD u shkëput.

Për të shkëputur pa rrezik kabllon USB pas një transferimi me mënyrën MSC

Mos e shkëputni kabllon USB kur transferoni përmbajtjen pasi kjo mund të dëmtojë
përmbajtjen.

1 Kompjuteri: Përdoni tiparin "Largo harduerin në mënyrë të sigurt" për të
çaktivizuar lidhjen e kabllos USB.

2 Telefoni: Zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas trokitni lehtë mbi Karta
SD u lidh.

3 Shkëputni kabllon USB nga të dyja pajisjet.

Udhëzimet e kompjuterit mund të ndryshojnë në varësi të sistemit tuaj të përdorimit. Shikoni
dokumentacionin e sistemit operativ të kompjuterit tuaj, për më tepër informacion.

PC Companion
PC Companion është një aplikacion kompjuteri që u lejon përdorimin e tipareve dhe
shërbimeve shtesë që ju ndihmojnë të transferoni muzikë, video dhe fotografi në dhe nga
telefoni tuaj. Gjithashtu mund të përdorni PC Companion për të përditësuar telefonin tuaj
dhe për të marë programin kompjuterik më të fundit të disponueshëm. Skedarët e
instalimit për PC Companion ruhen në telefonin tuaj dhe instalimi fillon nga telefoni kur e
lidhni atë me një kompjuter përmes kabllos USB.

Ju nevojitet një kompjuter që përdor një nga operative të mëposhtëm për të përdorur
aplikacionin PC Companion:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP (Paketa e shërbimit 3 ose më e mëvonshme)

Për të instaluar PC Companion
1 Telefon i ri: Ndizni telefonin tuaj të ri Android™ dhe lidheni atë me një PC duke

përdorur një kabllo USB.
2 Telefon i ri: Takoni Instalo për të instaluar PC Companion në PC.
3 Kompjuteri: Nëse shfaqet një dritare, përzgjidhni Run Startme.exe. Në dritaren e

re që shfaqet, klikoni Install për të filluar instalimin dhe pastaj ndiqni udhëzimet për
të përfunduar instalimin.

Për të nisur PC Companion
1 Sigurohuni që PC Companion është instaluar në kompjuter.
2 Hapni aplikacionin PC Companion në kompjuter, pastaj klikoni Nis, për të hapur

njërin prej tipareve që doni të përdorni.

Media Go™
Aplikacioni i kompjuterit Media Go™ ju ndihmon të transferoni dhe menaxhoni
përmbajtjen e mediave në telefonin dhe kompjuterin tuaj. Mund të instaloni dhe përdorni
Media Go™ nga brenda aplikacionit PC Companion. Shihni PC Companion në
faqen 119 për më shumë informacion.

Për të përdorur aplikacionin Media Go™, ju nevojitet një nga këto sisteme operative:

• Microsoft® Windows® 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ose e mëvonshme
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Për të transferuar materialet duke përdorur aplikacionin Media Go™
1 Lidheni telefonin me një kompjuter duke përdorur një kabllo USB të mbështetur.
2 Telefoni: Në shiritin e gjendjes shfaqet Karta SD u lidh.
3 Kompjuteri: Aplikacioni PC Companion fillon automatikisht. Në PC Companion,

klikoni Media Go për të nisur aplikacionin Media Go™. Në disa raste, mund të
duhet të prisni që Media Go™ të instalohet.

4 Zvarrisni dhe lëshoni skedarët ndërmjet kompjuterit dhe telefonit duke përdorur
Media Go™.

Media Go™ gjithashtu mund të shkarkohet nga www.sonymobile.com.
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Përdorimi i shërbimeve të
vendndodhjes për të gjetur pozicionin
tuaj
Përdorni telefonin tuaj për të gjetur se ku jeni. Ka dy mënyra: GPS dhe rrjetët me valë.
Aktivizoni opsionin e rrjetëve me valë nëse dëshironi vetëm vendndodhjen e përafërt dhe
e dëshironi atë shpejt. Nëse dëshironi një pozicion më të saktë dhe keni një pamje të
hapur të qiellit, aktivizoni opsionin GPS. Në situata ku lidhja me rrjetin me valë është e
dobët, duhet të aktivizoni të dy opsionet për t'u siguruar që të gjendet vendndodhja juaj.

Sony Ericsson nuk garanton saktësinë e ndonjë prej shërbimeve të vendndodhjes, duke
përfshirë, por jo e kufizuar në shërbimet e drejtimit.

Për të aktivizuar GPS-në
1 Nga ekrani kryesor, trokitni lehtë mbi .
2 Trokitni lehtë mbi Cilësimet > Shërbimet e vendndodhjes.
3 Shenjoni kutinë e zgjedhjes për Satelitët GPS.

Përdorimi i GPS
Telefoni juaj ka një marrës të sistemit të pozicionimit botëror (GPS) që përdor sinjalet
satelitore për të llogaritur vendndodhjen tuaj.

Kur përdorni tipare që kërkojnë nga marrësi GPS të gjejë vendndodhjen tuaj, sigurohuni që të
mos ketë pengesa midis jush dhe qiellit.

Marrja e rendimentit më të mirë
Herën e parë që përdorni GPS mund të duhen 5 deri në 10 minuta që të gjendet
vendndodhja juaj. Për të ndihmuar kërkimin, sigurohuni se keni një pamje të hapur të
qiellit. Qëndroni pa lëvizur dhe mos mbuloni antenën GPS (zona e zgjedhur në imazh).
Sinjalet GPS mund të kalojnë përmes reve dhe plastikës, por jo përmes pjesës më të
madhe të objekteve të ngurtë, të tillë si ndërtesa dhe male. Nëse vendndodhja juaj nuk
gjendet brenda disa minutash, zhvendosuni në një vendndodhje tjetër.

02:40
Jan 6, 1980

AM

Google Maps™
Gjeni vendndodhjen tuaj të tanishme, shihni gjendjet e trafikut në kohë reale dhe merrni
udhëzime të hollësishme për në destinacionin tuaj. Përpara udhëtimeve, mund të
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shkarkoni dhe të ruani hartat në kartën e kujtesës për të shmangur kostot e larta të
roaming.

Aplikacioni Google Maps™ kërkon përdorimin e një lidhjeje me Internetin. Mund të shkaktoni
faturime për lidhjen e të dhënave, kur lidheni me Internetin nga telefoni tuaj. Kontaktoni
operatorin e rrjetit tuaj për më shumë informacion. Aplikacioni Google Maps™ mund të mos
jetë i disponueshëm në çdo treg, shtet ose rajon.

Për të përdorur Google Maps™
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Maps.

Nëse dëshironi të përdorni Google Maps™, duhet të aktivizoni një nga metodat e
vendndodhjes të disponueshme nën Cilësimet > Shërbimet e vendndodhjes.

Për të mësuar më shumë për Google Maps™
• Kur përdorni Google Maps™, shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Ndihma.

Shikimi i vendndodhjes së shokëve tuaj me Google Latitude™
Futuni në Google Latitude™ për të parë vendndodhjet e shokëve tuaj në hartat tuaja si
dhe përndani informacionin për vendndodhjen dhe informacione të tjera.

Përdorimi i Google Maps™ për të marë udhëzime
Përdorni aplikacionin Google Maps™ për të marë udhëzime kur udhëtoni më këmbë, me
transportin publik ose me makinë. Mund të shtoni një shkurtore në një destinacion në
ekranin tuaj fillestar për të marë udhëzime të shpejta nga kudo ku jeni.

Kur shihni një hartë, bëni një lidhje me Internetin dhe të dhënat transferohen në telefonin
tuaj. Kështu që është një ide e mirë të shkarkoni dhe të ruani harta në telefonin tuaj
përpara se të bëni një udhëtim. Në këtë mënyrë mund të shmangni kostot e larta të
roaming.

Sony Ericsson nuk garanton saktësinë e ndonjë shërbimi të drejtimit.

Përdorimi i aplikacionit lundrimi
Përdorni aplikacionin lundrimi në telefonin tuaj për të marrë udhëzime kthesë-më-kthesë
sesi të shkoni tek vendet. Udhëzimet thuhen dhe shfaqen në ekran.

Aplikacioni i lundrimit mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg.

Për të nisur lundrimin
1 Nga ekrani juaj kryesor, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Lundrimi.

Përdorimi i aplikacionit Wisepilot™
Merrni udhëzime me zë kthesë-më-kthesë sesi të shkoni tek vendet. Gjithashtu mund të
menaxhoni udhëtimet tuaj dhe të ndani informacionin për rrugët dhe vendndodhjet me
miqtë përmes SMS, Twitter™ ose Facebook™.

Wisepilot™ mund të mos jetë i disponueshëm në çdo treg. Për më shumë informacion,
përfshirë një manual të Përdoruesit të Wisepilot, shkoni te www.sonymobile.com.

Për të nisur Wisepilot™
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Wisepilot.
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Arkivimi dhe rikthimi
Përdorni aplikimin e arkivimit dhe rikthimit për të bërë arkivime të përmbajtjes së telefonit
në kartë tuaj të kujtesës ose në llogarinë e vendosjes në Internet. Arkivime të tillë mund të
përdoren për të rikthyer përmbajtjen tuaj dhe disa cilësime të telefonit në rastet kur të
dhënat tuaja humbasin ose fshihen.

Llojet e përmbajtjes që mund të arkivoni
Përdorni aplikacionin e Arkivimit dhe rikthimit për të arkivuar llojet e mëposhtëm të të
dhënave:

• Kujtesoret
• Rregjistri i telefonatave
• Kontaktet
• aplikacionët e (Android) Market™
• Mesazhet multimedialë
• Cilësimet e sistemit (të tillë si zile, volumi i ziles)
• Mesazhet me tekst

Skedat muzikore dhe fotot ose videot qe bëra me kamerën e telefonit ruhen automatikisht në
kartën e kujtesës dhe nuk ka nevojë të arkivohen.

Mund të keni tarifa shtesë të transmetimit të të dhënave kur riktheni aplikacionët e Android
Market™.
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Kyçja dhe mbrojtja e telefonit tuaj

Numri IMEI
Çdo telefon ka një numër unik IMEI (Identiteti Ndërkombëtar i Pajisjes Celulare). Duhet të
ruani një kopje të këtij numri. Nëse telefoni juaj vidhet, siguruesi i rrjetit tuaj mund të
përdorë numrin tuaj IMEI për të ndaluar që telefoni të përdorë rrjetin në vendin tuaj.

Për të parë numrin tuaj IMEI

1 Fikni telefonin, pastaj hiqni mbulesën e baterisë dhe baterinë.
2 Shikoni në etiketë numrin nga 15-shifror deri në 17-shifror. 15 shifrat e para

përfaqësojnë numrin IMEI.

Për të parë numrin tuaj IMEI në telefon
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Rreth telefonit > Gjendja.
3 Lëvizni tek IMEI, për të parë numrin IMEI.

Mbrojtja e kartës SIM
Kyçi i kartës SIM mbron vetëm abonimin tuaj. Telefoni juaj përsëri do të funksionojë me
një kartë të re SIM. Nëse kyçi i kartës SIM është i aktivizuar, duhet të futni një PIN (Numri
i Identitetit Personal). Nëse e futni PIN-in tuaj gabim më tepër herë sesa numri maksimal i
përpjekjeve të lejuara, karta juaj SIM do të bllokohet. Duhet të futni PUK-un tuaj (Kodi
Personal i Zhbllokimit) dhe pastaj një PIN të ri. Kodet tuaja PIN, PIN2 dhe PUK jepen nga
operatori i rrjetit tuaj.

Për të aktivizuar kyçjen me PIN të kartës SIM
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyç. e kartës SIM > Blloko

kartën SIM.
3 Futni PIN e kartës SIM dhe takoni OK.

Për të ndryshuar PIN-in e kartës SIM
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyç. e kartës SIM >

Ndrysho PIN-in e SIM-it.
3 Futni PIN-in e vjetër të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi OK.
4 Futni kodin PIN të ri të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi OK.
5 Shtypni përsëri PIN e kartës SIM të re dhe takoni OK.

Për të ndryshuar PIN2 të kartës SIM
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Cilësimet e telefonatës > Numrat e telefonim. fiks

> Ndrysho PIN2.
3 Futni PIN2 të vjetër të kartës SIM dhe takoni OK.
4 Futni PIN2 të ri të kartës SIM dhe takoni OK.
5 Konfirmoni PIN2 të ri dhe takoni OK.
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Për të zhbllokuar një kartë SIM të kyçur
1 Kur shfaqet Karta SIM u bllokua, futni kodin PUK.
2 Futni një kod të ri PIN dhe trokitni lehtë mbi OK.

Nëse futni një kod të pasaktë PUK shumë herë, karta SIM bllokohet. Nëse ndodh, kontaktoni
ofruesin e shërbimit për të marrë një kartë SIM të re.

Cilësimi i një kyçje të ekranit

Për të cilësuar një kyçje të ekranit
1 Nga Ekrani bazë juaj, takoni  > Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.
2 Përzgjidhni një opsion.

Eshtë shumë e rëndësishme që të mbani mend mënyrën e shkyçjes së ekranit, PIN ose
fjalëkalimin tuaj. Nëse e harroni këtë informacion, mund të mos jetë e mundshme që të
riktheni të dhëna të rëndësishme, të tilla si kontaktet dhe mesazhet. Referojuni
Sony Ericsson Ndihma për klientin për më shumë informacion.

Për të krijuar një mënyrë të shkyçjes së ekranit
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit > Modeli.
3 Ndiqni udhëzimet në telefonin tuaj. Ju kërkohet të përzgjidhni një pyetje sigurie që

do të përdoret për të shkyçur telefonin nëse harroni mënyrën e shkyçjes së
ekranit.

Për të shkyçur ekranin duke përdorur një shenjë të shkyçjes së ekranit
1 Aktivizojeni ekranin.
2 Vizatojeni shenjën e shkyçjes së ekranit.

Në qoftë se shenja e shkyçjes që vizatoni në ekran ju refuzohet pesë herë radhazi, mund të
vendosni që ose të prisni 30 sekonda dhe të provoni sërish, ose t'i përgjigjeni pyetjes së
sigurisë që keni përzgjedhur.

Për të ndryshuar modelin e shkyçjes së ekranit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.
3 Vizatoni modelin tuaj për shkyçjen e ekranit.
4 Trokitni lehtë mbi Modeli.
5 Ndiqni udhëzimet në telefonin tuaj.

Për të çaktivizuar modelin e shkyçjes së ekranit
1 Nga ekrani juaj kryesor, trokitni lehtë mbi  > Cilësimet > Siguria > Kyçja e

ekranit.
2 Vizatoni modelin e shkyçjes së ekranit.
3 Trokitni lehtë mbi Diapozitivat.

Për të krijuar një PIN të shkyçjes së ekranit
1 Nga ekrani juaj kryesor, trokitni lehtë mbi  > Cilësimet > Siguria > Kyçja e

ekranit > PIN.
2 Futni një PIN numerik.
3 Nëse është e nevojshme, trokitni lehtë mbi  për të minimizuar tastierën.
4 Trokitni lehtë mbi Vazhdo.
5 Rifutni dhe konfirmoni PIN-in tuaj.
6 Nëse është e nevojshme, trokitni lehtë mbi  për të minimizuar tastierën.
7 Trokitni lehtë mbi OK.

Për të çaktivizuar PIN-in e shkyçjes së ekranit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi  > Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.
2 Futni PIN-in tuaj, pastaj trokitni lehtë mbi Tjetër.
3 Trokitni lehtë mbi Diapozitivat.
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Për të krijuar një fjalëkalim të kyçjes së ekranit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi  > Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit >

Fjalëkalimi.
2 Futni një fjalëkalim.
3 Nëse është e nevojshme, trokitni lehtë mbi  për të minimizuar tastierën.
4 Trokitni lehtë mbi Vazhdo.
5 Rifutni dhe konfirmoni fjalëkalimin tuaj.
6 Nëse është e nevojshme, trokitni lehtë mbi  për të minimizuar tastierën.
7 Trokitni lehtë mbi OK.

Për të çaktivizuar fjalëkalimin e shkyçjes së ekranit
1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi  > Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.
2 Futni fjalëkalimin tuaj dhe trokitni lehtë mbi Tjetër.
3 Trokitni lehtë mbi Diapozitivat.
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Përditësimi i telefonit
Përditësoni telefonin në versionin më të ri të softuerit, për një funksionim optimal dhe për
përmirësimet më të fundit.

Mund të përdorni aplikacionin Qendra e përditësimit në telefon, për të ekzekutuar një
përditësim pa tel ose mund të përdorni aplikacionin PC Companion në kompjuter, për të
ekzekutuar një përditësim me anë të një lidhjeje me kabllon USB. Nëse përditësoni pa tel,
atëherë mund të përdorni lidhjen me një rrjet celular ose me një rrjet Wi-Fi®. Vetëm kini
parasysh që t'u bëni kopje rezervë dhe t'i ruani të gjitha të dhënat e arkivuara në telefon,
para përditësimit.

Kur ekzekutoni një përditësim me aplikacionin Qendra e përditësimit, vendoset një lidhje të
dhënash dhe mund të keni faturime përkatëse. Gjithashtu, disponueshmëria e përditësimeve
në një rrjet celular varet nga operatori juaj. Për më tepër informacion, kontaktoni me operatorin
e rrjetit tuaj.

Përditësimi i telefonit tuaj me valë
Përdorni aplikacionin e qendrës së përditësimit për të përditësuar telefonin tuaj me valë.
Mund të shkarkoni përditësimet e programit kompjuterik me dorë ose mund të lejoni
shërbimin e përditësimit që të përditësojë telefonin tuaj automatikisht kurdoherë që
shkarkimet bëhen të disponueshëm. Kur aktivizohet tipari i përditësimit automatik,
shfaqet një njoftim në shiritin e gjendjes sa herë që një përditësim bëhet i disponueshëm.

Për të shkarkuar me dorë përditësimet e softuerit nga qendra e përditësimit
1 Nga ekrani kryesor, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Update center.
3 Përzgjidhni përditësimin e dëshiruar të aplikacionit ose sistemit dhe trokitni lehtë

mbi Shkarko ose trokitni lehtë mbi Përd. gjth., për të shkarkuar të gjitha
përditësimet e aplikacionit.

Përditësimet e aplikacionit fillojnë automatikisht pas shkarkimit. Me përditësimet e sistemit,
prisni të riniset telefoni, pastaj instaloni me dorë përditësimin. Gjithashtu, mund të shkaktoni
faturime për lidhjen e të dhënave, kur shkarkoni përditësime nëpërmjet rrjeteve celulare ose
3G.

Për të aktivizuar përditësimet automatike të softuerit nga qendra e përditësimit
1 Nga ekrani kryesor, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Update center.
3 Shtypni , pastaj trokitni lehtë mbi Cilësimet.
4 Trokitni lehtë mbi Lejo përditësimin automatik: dhe përzgjidhni nëse përditësimet

do të shkarkohen nëpërmjet rrjeteve 3G dhe Wi-Fi®, apo vetëm nëpërmjet rrjeteve
Wi-Fi®. Përditësimet tani shkarkohen automatikisht sapo të jenë të disponueshme.

Mund të shkaktoni faturime për lidhjen e të dhënave, kur shkarkoni përditësime nëpërmjet
rrjeteve celulare ose 3G.

Për të instaluar përditësimet e sistemit
1 Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Update center.
3 Përzgjidhni një përditësim të sistemit që dëshironi të instaloni, pastaj takoni

Instalo.

Përditësimi i telefonit duke përdorur një lidhje me kabllo USB
Disa përditësime nuk janë të disponueshme për shkarkimin me valë. Në shiritin e
gjendjes afishohen njoftimet, për t'ju informuar për këto përditësime. Për të shkarkuar
dhe përdor përditësimet, keni nevojë për një kabllo USB dhe një kompjuter që përdor
aplikacionin PC Companion. Mund të instaloni PC Companion në kompjuter duke
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përdorur skedarët e ruajtur në telefonin tuaj ose mund të shkarkoni aplikacionin
drejtpërdrejt nga www.sonymobile.com.

Për të shkarkuar aplikacionin PC Companion nga telefoni juaj
1 Lidheni telefonin me një kompjuter duke përdorur një kabllo USB.
2 Kur t'ju kërkohet, ndiqni udhëzimet në telefon për të filluar instalimin e PC

Companion në kompjuter.

PC Companion gjithashtu mund të shkarkohet nga www.sonymobile.com.

Për të shkarkuar përditësimet e programit kompjuterik duke përdorur një lidhje me
kabllo USB

1 Instaloni aplikacionin PC Companion në kompjuterik që jeni duke përdorur, nëse
nuk është instaluar tashmë.

2 Lidheni telefonin me kompjuterin duke përdorur një kabllo USB.
3 Kompjuter: Hapni aplikacionin PC Companion. Pas disa momentesh, PC

Companion zbulon telefonin tuaj dhe kërkon për program të ri kompjuterik për
telefonin.

4 Telefon: Kur të afishohen njoftimet në shiritin e gjendjes, ndiqni udhëzimet në
ekran dhe kryeni përditësimet përkatëse të programit kompjuterik.

Për të përditësuar telefonin duke përdorur një kompjuter Apple® Mac®
1 Instaloni aplikacionin Bridge for Mac në kompjuterin Apple® Mac® që përdorni,

nëse nuk është i instaluar.
2 Lidheni telefonin me kompjuterin Apple® Mac® duke përdorur kabllon USB.
3 Kompjuteri: Hapni aplikacionin Bridge for Mac. Pas pak çastesh, Bridge for Mac

dallon telefonin tuaj dhe kërkon për softuerë të rinj të telefonit.
4 Kompjuteri: Nëse dallohet një përditësim i ri i softuerit të telefonit, shfaqet një

dritare pop-up. Ndiqni udhëzimet në ekran, për të kryer përditësimet përkatëse të
softuerit.

Aplikacioni Bridge for Mac mund të shkarkohet nga www.sonymobile.com.
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Pamja e përgjithshme e cilësimeve të
telefonit
Njihuni me cilësimet në telefonin tuaj, në mënyrë që të mund t'i personalizoni ato sipas
kërkesave tuaja.

Wi-Fi Aktivizoni ose çaktivizoni Wi-Fi®, skanoni rrjetet e disponueshme
Wi-Fi® ose shtoni rrjetin Wi-Fi®.

Bluetooth Aktivizoni ose çaktivizoni Bluetooth™, kërkoni për pajisje të
disponueshme Bluetooth™ dhe e bëni telefonin tuaj të dukshëm
ose të padukshëm ndaj pajisjeve të tjera Bluetooth™.

Përdorimi i të
dhënave

Aktivizoni ose çaktivizoni trafikun e të dhënave celulare dhe
informoheni për hollësitë e përdorimit të të dhënave gjatë një kohe
të caktuar.

Të tjera... Aktivizoni ose çaktivizoni mënyrën Në avion, konfiguroni cilësimet
për rrjetet celulare dhe VPN dhe aktivizoni telefonin për të
përndarë lidhjen e tij të të dhënave celulare si një pikë aktive e
lëvizshme Wi-Fi® ose nëpërmjet ndërlidhjes me USB ose
ndërlidhjes me Bluetooth™.

Cilësimet e
telefonatës

Menaxhoni dhe konfiguroni cilësimet për numrat e telefonimit fiks,
postën me zë dhe thirrjet në internet.

Tingulli Konfiguroni se si bie zilja, si dridhet ose si ju sinjalizon telefoni kur
merrni komunikime. Gjithashtu mund të përdorni këto cilësime për
të caktuar nivelin e volumit për muzikën, videon, lojërat ose mediat
e tjera me zë dhe të bëni rregullimet përkatëse.

Shfaq Aktivizoni ekranin e telefonit të ndërrojë orientimin kur rrotulloni
telefonin. Mund të cilësoni edhe ndriçimin, madhësinë e fontit,
sfondin dhe afatin e ekranit.

Arkivi Kontrolloni hapësirën e disponueshme në arkivin e brendshëm të
telefonit tuaj dhe në kartën SD. Gjithashtu mund të fshini kartën
SD ose ta çmontoni për ta hequr pa rrezik.

Bateria Shihni gjendjen e baterisë së telefonit. Mund të shihni gjithashtu se
për sa kohë ka telefoni bateri dhe se si e harxhojnë baterinë
aplikacionet e ndryshme.

Aplikacionet Menaxhoni aplikacionet që janë duke u ekzekutuar, aplikacionet e
shkarkuara dhe aplikacionet në kartën SD.

Xperia™ Konfiguroni mënyrën e lidhjes USB, llojin e lidhjes së rrjetit dhe
cilësimet e internetit. Gjithashtu mund të aktivizoni tiparet e
Facebook brenda aplikacioneve.

Llogaritë e
sinkronizimi

Aktivizoni telefonin të sinkronizojë të dhënat me llogaritë e
sinkronizimit që shtuat.

Shërbimet e
vendndodhjes

Aktivizoni ose çaktivizoni shërbimin e vendndodhjes të Google,
satelitët GPS dhe Vendndodhjen dhe kërkimin në Google.

Siguria Mbroni telefonin duke cilësuar kyçje dhe fjalëkalime të ndryshme.
Mund të lejoni gjithashtu instalimin e aplikacioneve që nuk janë
nga Android Market™

Gjuha dhe futja Përzgjidhni gjuhën e telefonit, rregulloni opsionet e futjes së tekstit,
shtoni fjalë në fjalorin personal dhe konfiguroni cilësimet e
ligjërimit.
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Kopjet rezervë
dhe ricilësimi

Krijoni kopje rezervë të të dhënave tuaja dhe ricilësoni telefonin.

Data dhe ora Cilësoni orën dhe datën ose zgjidhni vlerat e ofruara nga rrjeti.
Përzgjidhni formatin tuaj të preferuar për datën dhe orën.

Qasshmëria Aktivizoni shërbimet e instaluara të qasshmërisë dhe rregulloni
cilësimet përkatëse.

Opsionet e
zhvilluesit

Cilësoni opsionet për zhvillimin e aplikacioneve. Për shembull,
mund të afishoni përdorimin e CPU-së në ekranin e telefonit dhe
të afishoni reagimin ndaj prekjeve. Gjithashtu mund të cilësoni
telefonin të hyjë në mënyrën e korrigjimit kur është lidhur USB-ja.

Rreth telefonit Shihni informacion rreth telefonit tuaj, si numri i modelit, versioni i
firmuerit, numri i telefonit dhe sinjali. Gjithashtu mund ta
përditësoni softuerin në versionin më të ri.
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Pamja e përgjithshme e gjendjes dhe
ikonave të njoftimit

Ikonat e gjendjes
Në ekran mund të afishohen ikonat e gjendjes në vijim:

Fuqia e sinjalit

Nuk ka sinjal

Roaming

GPRS-ja disponohet

EDGE-ja disponohet

3G-ja disponohet

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave të GPRS-së

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave të EDGE-s

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave të 3G-së

Gjendja e baterisë

Bateria është duke u ngarkuar

GPS-ja është e aktivizuar

Mënyra "Në aeroplan" është e aktivizuar

Funksioni Bluetooth™ është i aktivizuar

I lidhur me një pajisje tjetër Bluetooth™

Karta SIM nuk është futur

Mikrofoni është i heshtur

Telefolësi është aktiv

Mënyra e heshtjes

Mënyra e dridhjes

Eshtë cilësuar një alarm

Sinkronizimi po kryhet

Problem me hyrjen ose sinkronizimin

Është aktivizuar një lidhje Wi-Fi® dhe disponohen rrjete pa tel

Ikonat e njoftimeve
Në ekran mund të afishohen ikonat e njoftimeve në vijim:
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Mesazh i ri i postës elektronike

Mesazh i ri me tekst ose multimedial

Postë e re zanore

Një ngjarje e ardhshme në kalendar

Një këngë po riprodhohet

Telefoni është i lidhur me një kompjuter përmes një kablloje USB

Mesazh paralajmërues

Mesazh gabimi

Telefonatë e humbur

Telefonata po kryhet

Telefonatë në pritje

Përcjellja e telefonatës aktive

Përditësimet e softuerit të disponueshme

Duke shkarkuar të dhëna

Duke ngarkuar të dhëna

Njoftime të tjera (të pashfaqura)
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Pamja e përgjithshme e aplikacioneve

Alarmet Cilësoni një alarm

Shfletuesi Shfletoj Internetin

Llogaritësja Kryeni llogari të thjeshta

Kalendari Informohuni për takimet tuaja

Kamera Nxirni foto dhe regjistroni videoklipe

Kontaktet Informohuni për miqtë dhe kolegët tuaj

Albumi 3D Shihni foto dhe figura në modalitetin e paraqitjes në 3D

Kamera 3D Krijoni fotografi me kënd të gjërë, panoramike

Monitori i të dhënave Informohuni për trafikun e të dhënave

Shkarkimet Përdorimi i aplikacioneve të shkarkuara

PE Dërgoni dhe merrni postën elektronike

Facebook™ Lidhuni me miqtë, anëtarët e familjes dhe kolegët tuaj
anembanë botës

Radio FM Dëgjoni radion në telefonin tuaj

Galeria e Xperia™ Shihni figurat dhe fotot tuaja

Gmail™ Një aplikacion i postës elektronike që lejon përdorimin e
Gmail™

Kërkimi në Google Gjeni informacionin në telefonin tuaj dhe në Internet

Latitude Shihni vendndodhjet e shokëve tuaj në Google Maps™ dhe
ndani vendndodhjen tuaj dhe informacionet e tjera me ta

Maps Shihni vendndodhjen tuaj të tanishme, gjeni vendndodhje të
tjera dhe llogaritni rrugët

Market Shkoni tek Android Market™ për të shkarkuar aplikacione
falas dhe të blera për telefonin tuaj

Pajisjet e lidhura Ndani skedarët e mediave në telefonin tuaj me pajisje të
tjera, nëpërmjet një lidhje të përbashkët Wi-Fi®

Mesazhimi Dërgoni dhe merrni mesazhe me tekst dhe mesazhe
multimediale

Riprodhuesi muzikor Riprodhoni muzikën dhe listat e dëgjimit

Lundrimi Lundroni duke përdorur udhëzime orientimi të folura, kthesë-
më-kthesë

News and Weather Shihni historitë e lajmeve dhe parashikimet e motit

Telefoni Bëni dhe merrni telefonata, këmbeni telefonatat, konfiguroni
konferencat dhe shihni listën e telefonatave tuaja

Places Kërkoni për vende, për shembull restorante dhe kafe

Video Unlimited Merrni me qira dhe blini video

Music Unlimited Dëgjoni muzikë në Internet

133

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.



Cilësimet I përshtatni cilësimet e telefonit sipas dëshirës suaj

Udhëzori i
konfigurimit

Shpjegon funksionet thelbësore dhe ju ndihmon me
cilësimet thelbësore

Talk Bisedoni në Internet

TrackID™ Një shërbim për identifikimin e muzikës

Timescape™ Informohuni për të gjithë komunikimin tuaj të përditshëm

YouTube™ Ndani dhe shihni video nga e gjithë bota

Disa aplikacione nuk mbështeten nga të gjitha rrjetet dhe/ose nga ofruesit e shërbimeve në të
gjitha zonat.
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Ndihma për përdoruesin
Përdorni drejtpërdrejt ndihmën për përdoruesin në telefonin tuaj përmes aplikacionit të
ndihmës. Për shembull, mund të hapni një Udhëzues të Përdorueist me udhëzime për
mënyrën e përdorimit të telefonin tuaj. Gjithashtu mund të gjeni zgjidhjet e problemeve
dhe ndihmë tjetër nga zona e mbështetjes e Sony Ericsson dhe nga shërbimi yni i
mbështetjes së klientit.

• Tiparet e ndihmës për aplikacionin:
• Veglat – përmirësoni rendimentin e baterisë dhe të programit kompjuterik dhe

përmirësoni lidhshmërinë.
• Udhëzuesi i Përdoruesit në telefon – lexoni dhe kërkoni një Udhëzues të zgjeruar të

Përdoruesit.
• Mësoni – lexoni këshilla dhe të fshehta, merrni lajmet më të fundit dhe shihni videot

për mënyrat e përdorimit.
• Ndihma me anë të postës elektronike – dërgojini një poste elektronike ekipit tonë të

ndihmës.
• Zona e ndihmës – vizitoni www.sonymobile.com për ndihmën e përgjithshme për të

marrë sa më shumë nga telefoni tuaj.
• Zgjidhja e problemeve – gjeni problemet dhe mesazhet e gabimeve të zakonshme në

fund të Udhëzuesve tanë të Përdoruesit dhe në zonën e ndihmës.
• Ndihma për klientët – nëse gjithçka tjetër dështon. Numrat përkatës për mbështetjen

janë renditur në broshurën e dhënë Informacion i rëndësishëm.

Një Udhëzues i zgjeruar i Përdoruesit gjithashtu është i disponueshëm në
www.sonymobile.com.

Për të përdorur aplikacionin e ndihmës
1 Nga ekrani i aplikacionit, gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi objektin e kërkuar të ndihmës.
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Zgjidhja e problemeve

Telefoni im nuk funksionon siç duhet
Nëse keni probleme me telefonin tuaj, shikoni këto këshilla përpara se të provoni ndonjë
gjë tjetër:

• Rindizni telefonin tuaj.
• Hiqni dhe futni përsëri baterinë dhe kartën SIM. Pastaj rindizni telefonin tuaj.
• Azhornoni telefonin tuaj. Azhornimi i telefonit siguron rendiment optimal dhe ofron

përmirësimet më të fundit. Shihni Përditësimi i telefonit në faqen 127 për më shumë
informacion.

• Ricilësoni telefonin tuaj.

Kini durim gjatë ricilësimit të telefonit tuaj. Rindezja e telefonit gjatë një procedure të ricilësimit
mund të dëmtojë telefonin përgjithëmonë.

Për të detyruar rinisjen
• Shtypni  dhe  për pesë sekonda dhe telefoni do të riniset automatikisht.

Për të detyruar një fikje të telefonit
1 Shtypni dhe mbani të shtypur si tastin e rritjes së volumit, ashtu edhe tastin e

energjisë  për 10 sekonda.
2 Pasi telefoni juaj vibron tre herë, lironi tastet. Telefoni fiket automatikisht.

Ricilësimi i telefonit
Mund të ricilësoni telefonin tuaj në cilësimet origjinale të tij, me ose pa fshirë të gjithë të
dhënat tuaja personale. Eshtë e mundshme që të ricilësoni telefonin në gjendjen që ishte
përpara se t'a ndiznit atë në fillim. Por përpara sesa të kryheni një ricilësim, sigurohuni të
arkivoni të gjitha të dhënat e rëndësishme të ruajtura në telefonin tuaj.

Për ta ricilësuar telefonin

Për të parandaluar dëmtimin e përhershëm të telefonit, mos e rinisni telefonin gjatë një
procedure ricilësimi.

1 Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi Cilësimet > Kopjet rezervë dhe ricilësimi.
3 Trokitni lehtë mbi Rivend. të dhën. nga fabrika.
4 Për të fshirë jo vetëm ruajtjen e brendshme, por edhe të dhëna të tjera të

përdoruesit, si fotot dhe muzika, shenjoni kutinë e zgjedhjes Fshi kartën SD.
5 Trokitni lehtë mbi Ricilëso telefonin.
6 Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi Fshij gjithçka.

Nuk mund të ngarkoj telefonin
Ngarkuesi nuk është lidhur si duhet ose lidhja e baterisë është e keqe. Hiqeni baterinë
dhe pastroni lidhësit.

Asnjë ikonë e ngarkimit të baterisë nuk shfaqet kur telefoni
fillon të ngarkohet
Mund të duhen pak minuta para se ikona e baterisë të shfaqet në ekran.

Rendimenti i baterisë është i ulët
Ndiqni këshillat tona të zgjuara sesi të merrni më shumë nga bateria juaj. Shihni
Përmirësimi i rendimentit të baterisë në faqen 17.
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Nuk mund të transferoj përmbajtje midis telefonit tim dhe
kompjuterit, me anë të një kabllo USB
Programi kompjuterik ose drejtuesit USB nuk janë instaluar siç duhet. Shkoni te
www.sonymobile.com për udhëzime më të hollësishëm të instalimit dhe pjesët e
zgjidhjes së problemeve.

Nuk mund të përdor shërbimet e bazuara në Internet
Sigurohuni se abonimi juaj mbulon shkarkimin e të dhënave dhe se cilësimet e Internetit
në telefonin tuaj janë të sakta. Shihni Cilësimet e mesazhimit dhe të Internetit në
faqen 35 për më shumë informacion sesi të aktivizoni trafikun e të dhënave, roaming e të
dhënave dhe shkarkimin e cilësimeve të Internetit. Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për
më shumë informacion në lidhje me cilësimet e abonimit tuaj.

Mesazhet e gabimeve

Nuk ka mbulim rrjeti
• Telefoni juaj është në modalitetin aeroplan. Sigurohuni se modaliteti aeroplan është

çaktivizuar.
• Telefoni juaj nuk po merr ndonjë sinjal rrjeti ose sinjali i marrë është shumë i dobët.

Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj dhe sigurohuni se rrjeti ka mbulim aty ku jeni.
• Karta SIM nuk po punon siç duhet. Futeni kartën tuaj SIM në një telefon tjetër. Nëse

funksionon, ndoshta problemin e shkakton telefoni juaj. Në këtë rast, kontaktoni me
qendrën më të afërt të shërbimit të Sony Ericsson.

Vetëm telefonatat e urgjencës
Jeni brenda rrezes së mbulimit të një rrjeti, por nuk lejoheni ta përdorni. Sidoqoftë, në një
rast të jashtëzakonshëm, disa operatorë rrjetesh ju lejojnë t'i telefononi numrit
ndërkombëtar të urgjencës 112. Shikoni Telefonatat e urgjencës në faqen 38, për më
tepër informacion.

Karta SIM e kyçur
Ju e keni futur gabim 3 herë me radhë PIN-in tuaj. Për ta shkyçur telefonin, ju nevojitet
PUK-u i dhënë nga operatori juaj.

Karta SIM është kyçur me PUK
Ju e keni futur PUK (Kodi Personal i Zhbllokimit) gabim 10 herë me radhë. Ju lutemi
kontaktoni me ofruesin tuaj të shërbimit.
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Ricikloni telefonin tuaj
Sony Ericsson e njeh rëndësinë e riciklimit, në mënyrë që pjesët dhe materialet të
përdoren përsëri. Për informacione rreth riciklimit në vendin tuaj, ju lutemi vizitoni
www.sonyericsson.com/recycle/.

138

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

http://www.sonyericsson.com/recycle/


Informacioni ligjor

Sony Ericsson ST17i/ST17a
Ky udhëzues përdorimi publikohet nga Sony Ericsson Mobile Communications AB ose nga filiali i tij lokal, pa asnjë
garanci. Përmirësimet dhe ndryshimet e këtij udhëzuesi përdorimi të imponuara nga gabimet tipografike,
pasaktësitë e informacionit aktual ose nga përmirësimet e programeve dhe/ose të pajisjeve, mund të bëhen nga
Sony Ericsson Mobile Communications AB në çdo kohë dhe pa njoftim. Sidoqoftë, ndryshimet e tilla do të
përfshihen në edicionet e reja të këtij udhëzuesi përdorimi.
Të gjitha të drejtat rezervohen.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011
Numri i botimit: 1253-3220.2
Telefoni juaj celular ka aftësinë të shkarkojë, të ruajë dhe të përcjellë përmbajtjet e tjera, për shembull, tonet e ziles.
Përdorimi i përmbajtjeve të tilla mund të jetë i kufizuar ose i ndaluar nga të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë
por pa u kufizuar me kufizimin sipas ligjeve të zbatueshme për të drejtat e autorit. Për përmbajtjet shtesë që
shkarkuat në telefonin tuaj celular ose që përcollët nga ai, plotësisht përgjegjës jeni ju dhe jo Sony Ericsson. Para se
të përdorni çdo përmbajtje shtesë, kontrolloni nëse përdorimi i synuar nga ju është licensuar siç duhet ose është
autorizuar ndryshe. Sony Ericsson nuk garanton saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtjeje shtesë ose të
çdo përmbajtjeje tjetër nga palët e treta. Sony Ericsson nuk do të jetë përgjegjës në asnjë rrethanë, për përdorimin
e gabuar nga ju të përmbajtjeve shtesë ose të përmbajtjeve të tjera nga palët e treta.
Ky udhëzues përdorimi mund të përmendë shërbime ose aplikacione të ofruara nga palë të treta. Përdorimi i
programimeve ose shërbimeve të tilla, mund të kërkojë një regjistrim të veçantë tek pala e tretë ofruese dhe mund
t'u nënshtrohet kushteve të mëtejshëm të përdorimit. Për aplikacionet që përdoren në ose nëpërmjet një sajti në
ueb të një pale të tretë, ju lutemi rishikoni në fillim kushtet e përdorimit dhe politikën e zbatueshme të privatësisë të
faqeve të tilla në Internet. Sony Ericsson nuk garanton disponueshmërinë ose funksionimin e asnjë faqe në Internet
ose të shërbimeve të ofruara nga palë të treta.
Hiqni baterinë për të parë informacionin rregullator, të tillë si shenja CE.
Të gjitha produktet dhe emrat e kompanive të përmendura këtu janë marka tregtare ose marka tregtare të
regjistruara të pronarëve të tyre përkatës. Të gjitha të drejtat që nuk jepen posaçërisht këtu, janë të rezervuara. Të
gjitha markat e tjera tregtare janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.
Vizitoni www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer për më shumë informacion.
Të gjitha ilustrimet janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe mund të mos pasqyrojnë saktësisht telefonin real.
Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e
një teknologjie të tillë jashtë këtij produkti, pa licensë nga Microsoft.
Pronarët e përmbajtjes përdorin teknologjinë e menaxhimit të të drejtave dixhitale të medias së Windows
(WMDRM), për të mbrojtur pronësinë e tyre intelektuale, duke përfshirë dhe të drejtat e autorit. Kjo pajisje përdor
softuerin WMDRM, për qasjen në përmbajtjet e mbrojtura me WMDRM. Nëse softueri WMDRM nuk arrin ta mbrojë
përmbajtjen, pronarët e përmbajtjes mund t'i kërkojnë Microsoft-it të revokojë aftësinë e softuerit për të përdorur
WMDRM-në, për riprodhimin ose kopjimin e përmbajtjeve të mbrojtura. Revokimi nuk ndikon në përmbajtjet e
pambrojtura. Kur i shkarkoni licensat për përmbajtjet e mbrojtura, ju pranoni që Microsoft-i mund të përfshijë një
listë revokimi me licensat. Pronarët e përmbajtjeve mund t'ju kërkojnë ta përmirësoni WMDRM-në, për qasjen në
përmbajtjet e tyre. Nëse kundërshtoni një përmirësim, nuk do të jeni në gjendje të keni qasje në përmbajtjen që
kërkon përmirësimin.
Ky produkt licensohet sipas licensave të portofolit të patentave MPEG-4 pamore dhe AVC, për përdorim personal
dhe jotregtar të një konsumatori për (i) shifrimin e videove në pajtim me standardin pamor MPEG-4 ("video
MPEG-4") ose standardin AVC ("video AVC) dhe/ose (ii) deshifrimin e videos MPEG- 4 ose AVC që ishte shifruar
nga një konsumator, i cili merret me një veprimtari personale jotregtare dhe/ose ishte siguruar nga një ofrues
videosh i licensuar nga MPEG LA për të ofruar video MPEG-4 dhe/ose AVC. Asnjë licensë nuk jepet ose nuk do të
nënkuptohet për cilindo përdorim tjetër. Informacioni shtesë, duke përfshirë atë lidhur me përdorimet promocionale,
të brendshme dhe tregtare si dhe me licensimin, mund të merret nga MPEG LA, L.L.C. Shikoni http://
www.mpegla.com. Teknologjia e deshifrimit të audios MPEG Layer-3 është licensuar nga Fraunhofer IIS dhe
Thomson.
Marrëveshja për liçensën e përdoruesit përfundimtar për Sun Java Platform, Micro Edition.
1. Kufizimet: Programi kompjuterik është një informacion i fshehtë dhe i mbrojtur me të drejtat e autorit të Sun dhe
titulli i pronësisë për të gjitha kopjet mbahet nga Sun dhe/ose licensuesit e tij. Konsumatori nuk do të modifikojë,
shkompilojë, çmontojë, dekriptojë, nxjerrjë ose ndryshe të kundërinxhinierojë Softuerin. Programi kompjuterik nuk
mund të jepet me qira, transferohet ose nënlicensohet, pjesërisht ose plotësisht.
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