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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. Ju lutemi kontaktoni
me operatorin e rrjetit tuaj ose me ofruesin e shërbimit, për të përcaktuar përdorshmërinë e çdo
shërbimi ose tipari të veçantë dhe nëse zbatohen tarifa shtesë për hyrjen ose përdorimin.
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Përjetoni më shumë. Zbuloni sesi.
Vizitoni www.sonyericsson.com/support për të mësuar më të shumtën nga telefoni tuaj.
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Hapat e parë
Disa udhëzime thelbësorë të hapave të parë janë printuar në kutinë që jepet me telefonin
tuaj. Më poshtë gjithashtu do të gjeni informacion për t'ju ndihmuar që të filloni.

Për të ndryshuar bandat telefonike

1 Hiqeni mbulesën e baterisë.
2 Futni një thua në pjesën ndërmjet bandës dhe fundit të telefonit, pastaj ngrijeni

bandën dhe hiqeni atë.
3 Futni pjesën e sipërme të bandës zëvendësuese në vendin e saj në pjesën e sipërme

të telefonit, pastaj shtypeni bandën për poshtë për t'a bashkëngjitur atë.

Udhëzimet sesi të hiqni mbulesën e batërisë janë të shtypur në kutinë që jepet me telefonin tuaj.

Për të futur ose hequr një kartë të kujtesës

Mund të duhet të blini veçmas një kartë të kujtesës.

1 Hiqeni mbulesën e baterisë dhe futeni kartën e kujtesës me kontaktet ngjyrë ari të
kthyera nga poshtë.

2 Për të hequr kartën e kujtesës, fillimisht hiqni mbulesën e baterisë, pastaj tërhiqni
kartën e kujtesës për nga jashtë.

Për të kyçur ekranin
• Kur ekrani është aktiv, shtypni për pak kohë butonin .

Për të shkyçur ekranin
• Kur ekrani është i kyçur, shtypni për pak kohë  butonin.

Aktivizimi i telefonit tuaj për herë të parë
Herën e parë që aktivizoni telefonin tuaj, një udhëzues konfigurimi ju ndihmon që të futni
cilësimet themelorë të telefonit dhe të kaloni kontaktet. Ju gjithashtu mund të përdorni
udhëzuesin e konfigurimit më vonë nga cilësimet e telefonit.

Për të cilësuar gjuhën e telefonit në konfigurim
1 Kur aktivizoni telefonin tuaj për herë të parë, afishohet një listë e gjuhëve. Kaloni

përmes listës dhe përzgjidhni gjuhën tuaj.
2 Takoni U krye.
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Për të kaluar kontaktet nga një kartë SIM
• Kur ndizni telefonin tuaj për herë të parë me një kartë SIM të futur, udhëzuesi i

konfigurimit ju kërkon të kaloni kontaktet tuaja të SIM. Takoni Importo kontaktet.

Kur kopjoni kontaktet ndërmjet dy telefonëve duke përdorur kartën tuaj SIM, sasia dhe lloji i
informacionit që mund të transferoni për secilin kontakt është i kufizuar. Për të marrë më shumë
ndihmë sesi të kopjoni kontaktet ndërmjet dy telefonëve, shkoni te
www.sonyericsson.com/support.

Për të cilësuar orën dhe datën në konfigurim
1 Kur udhëzuesi i konfigurimit ju kërkon të cilësoni kohën dhe datë në konfigurim,

takoni Ora dhe data.
2 Gjeni dhe takoni Ora.
3 Takoni fushat e orës dhe minutit për të rregulluar orën.
4 Mbasi të keni përfunduar, takoni Ruaj.
5 Gjeni dhe takoni Data.
6 Takoni fushat e ditës, muajit dhe vitit për të rregulluar datën.
7 Mbasi të keni përfunduar, takoni Ruaj.

Ndërsa cilësoni orën dhe datën, takoni Formati i orës or Formati i datës dhe zgjidhni
përkatësisht formatet tuaj të preferuar të kohës dhe datës.
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Njohja me telefonin tuaj

Përshkrimi i telefonit

  

1. Kufje

2. Sensori i afërsisë

3. Lidhësi për ngarkuesin/kabllon USB

4. Tasti ndiz-fik/Kyçi i ekranit

5. Tasti i ekranit kryesor

6. Tasti Walkman™

7. Lidhësi 3.5 mm Audio Plus

8. Tasti ZAP

9. Lentja e kamerës

10. Tasti i zërit

11. Tasti i kamerës

Ngarkimi i baterisë
Bateria e telefonit është pjesërisht e ngarkuar kur e blini telefonin. Mund të kalojnë pak
minuta para se të afishohet 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. Telefonin
mund ta përdorni edhe kur është duke u ngarkuar.

Bateria fillon të shkarkohet pak pasi ngarkohet plotësisht dhe pastaj ngarkohet përsëri pas një
kohe të caktuar, kur lidhet ngarkuesi i telefonit. Kjo bëhet 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 duke përdorur përshtatësin e rrymës
• Lidheni telefonin me një prizë rryme, duke përdorur kabllon USB dhe përshtatësin e

rrymës.

Përdorimi i tastit fillestar

Për të shkuar tek ekrani fillestar
• Shtypni tastin fillestar.

Ekrani kryesor
Ekrani bazë është rrugë e hyrjes në tiparet kryesorë në telefonin tuaj. Mund t'a
personalizoni atë me ikona të aplikacioneve të ndryshëm, shkurtore, sfonde dhe më shumë.
Ekrani bazë shtrihet përtej gjerësisë së shfaqjes së ekranit të rregullt, duke ju dhënë më
shumë hapësirë për të luajtur.

Mbyllni aplikacionet tuaja të hapura përpara sesa të shkoni te Ekrani bazë. Përndryshe, këto
aplikacione mund të qëndrojnë të hapura në sfond dhe të ngadalësojnë telefonin tuaj.

Ekrani i aplikacionit
Ekrani i aplikacionit ju jep përdorimin e shpejtë të aplikacioneve në telefonin tuaj. Gjithashtu
mund të personalizoni këtë ekran. Mbani mend se ekrani i aplikacionit shtrihet përtej
dimensioneve të ekranit të rregullt, kështu që mund t'ju duhet të goditni lehtë majtas ose
djathtas për të parë gjithshka.
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Një tregues në pjesën e sipërme të ekranit tregon se në cilën pjesë të panelit të aplikacionit jeni.
Për shembull,  tregon se jeni ne pjesën e mesme të ekranit.

Për të hapur ekranin e aplikacionit
Ekzistojnë dy mënyra për të hapur ekranin e aplikacionit:

• Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
• Goditni lehtë lart nga secila vendndodhje në Ekrani bazë.

Për të shfletuar ekranin e aplikacionit
• Nga ekrani i aplikacionit, goditeni djathtas ose majtas.

Për të zhvendosur një aplikacion në një cep të ekranit të aplikacionit
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Takoni dhe mbani një element derisa ikona e aplikacionit të afishohet në të katër

cepat e ekranit.
3 Tërhiqni një element në një nga cepat.

Për të lëvizur një aplikacion në ekranin e aplikacionit
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Takoni dhe mbani një element derisa ikona e aplikacionit të afishohet në të katër

cepat e ekranit.
3 Tërhiqni një element përtej shikimit të ekranit të tanishëm në një pjesë tjetër të ekranit

të aplikacionit.

Elementët në ekranin e aplikacionit dhe zgjerimet e tij janë aplikacionet e vërtetë dhe jo shkurtore.
Kështu që nëse lëvizni një element nga një pjesë e ekranit të aplikacionit në një pjesë tjetër, jeni
duke lëvizur aplikacionin e vërtetë dhe nuk jeni duke krijuar një shkurtore.

Përdorimi i ekran-prekjes

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

Për të shënuar ose çshënuar mundësitë shtesë
• Takoni për të shënuar ose çshënuar kutinë përkatëse ose në disa raste takoni çelësin

përbri emrit të mundësisë shtesë.

Kutia e shënuar

Kutia e çshënuar

E ndezur

E fikur
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Për t'u kthyer tek ekrani i mëparshëm
• Takoni , kur kjo mundësi shtesë është e disponueshme.

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.

Cilësimet e Internetit dhe dërgimit të mesazheve
Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve të telefonave celularë, cilësimet e dërgimit të
mesazheve dhe të Interetit janë instaluar paraprakisht në telefonin tuaj. Në disa raste,
cilësimet shkarkohen herën e parë që ndizni telefonin me kartën tuaj SIM të futur.

Mund të shtoni dhe të ndryshoni me dorë cilësimet e Internetit dhe të mesazhimit në
telefonin tuaj në çdo kohë ose mund të merrni cilësimet e dërguara në telefonin tuaj
automatikisht. Për të marë më shumë ndihmë sesi të përditësoni me dorë cilësimet e
Internetit dhe të mesazhimit në telefonin tuaj, shkoni te www.sonyericsson.com/support.
Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj nëse keni nevojë për më shumë informacion në lidhje me
cilësimet e abonimit tuaj.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të telefonit
Mund të personalizoni disa cilësime të telefonit në përputhje me preferencat tuaja. Për
shëmbull, mund të rregulloni cilësimet e Ora dhe data dhe Gjuha e telefonit.

Për të ndryshuar gjuhën e telefonit
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Gjuha dhe shkrimi > Gjuha e telefonit.
3 Përzgjidhni një mundësi shtesë.

Nëse zgjodhët gjuhën e gabuar dhe nuk mund të lexoni tekstet e menusë, shkoni te
www.sonyericsson.com/support për ndihmë.

Për të aktivizuar modalitetin Fluturim
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të përgjithshm.
3 Përzgjidhni Avion.
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Muzikë
Merrni më të shumtën nga Walkman™ player. Dëgjoni muzikë, libra audio dhe podkaste.
Administroni listat tuaja të dëgjimit dhe dërgojuni miqve tingujt tuaj të preferuar.

Instaloni aplikacionin e Media Go™ në kompjuterin tuaj dhe transferoni përmbajtjen te dhe nga
karta e kujtesës në telefonin tuaj. Media Go™ mund të shkarkohet nga
www.sonyericsson.com/support.

Media Go™
Media Go™ është një aplikacion i shkarkueshëm kompjuteri që ju ndihmon të administroni
përmbajtjen e telefonit tuaj dhe të transferoni skedarë ndërmjet telefonit tuaj dhe një
kompjuteri. Për të filluar instalimin e Media Go™, fillimisht duhet të lidhni telefonin tuaj me
një kompjuter me një kabllo USB. Shihni Transferimi dhe trajtimi i përmbajtjes duke
përdorur një kabllo USB në faqen 21 për më shumë informacion.

Gjeni më shumë informacion në pjesën e ndihmës të aplikacionit Media Go™.

Për të instaluar Media Go™ në një kompjuter
1 Nga një kompjuter, shkoni te http://www.sony.com/mediago dhe shkarkoni

aplikacionin Media Go™. Pasi të jetë shkarkuar, hapni skedarin e instalimit në
kompjuter.

2 Lidhni telefonin tuaj me një kompjuter duke përdorur një kabllo USB dhe ndiqni
udhëzimet në ekranin e kompjuterit për të instaluar Media Go™.

Për të transferuar përmbajtjen duke përdorur aplikacionin Media Go™
1 Kur Media Go™ është e instaluar në kompjuter, lidhni telefonin tuaj me kompjuterin

duke përdorur kabllon USB.
2 Telefon: Duke përgatitur modusi e transf. të mediave shfaqet në ekran.
3 Kompjuter: Klikoni Media Go™ për të filluar aplikacionin Media Go™, nëse nuk fillon

automatikisht.
4 Tërhiqni dhe vendosni skedarët ndërmjet kompjuterit tuaj dhe telefonit duke përdorur

ndërfaqjen e aplikacionit Media Go™.

Shihni Transferimi dhe trajtimi i përmbajtjes duke përdorur një kabllo USB në faqen 21 për më
shumë informacion.

Media Go™ lejon përdorimin e transferimit të skedarëve video, por disa lloje të skedarëve video
mund të mos riprodhohen si duhet në telefon.

Pamja e përgjithshme e riprodhuesit Walkman™

1 8

9

10

3 7

5
6

11

4

2

1 Shfletoni muzikën në kartën tuaj të kujtesës

2 Kopertina (nëse është e disponueshme)

3 Shkoni tek titulli i mëparshëm në rradhën e tanishme të riprodhimit ose ktheni pas

4 Butoni riprodhim/pauzë
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5 Treguesi i përparimit: kaloni shpejt ose ktheni pas duke tërhequr ose takuar

6 Titulli i tanishëm: koha e mbetur

7 Shkoni tek titulli pasues në rradhën e tanishme të riprodhimit ose kaloni shpejt

8 Shihni radhën e tanishme të riprodhimit

9 Këndoni një këngë me ndihmën e fjalëve në ekran

10 Ndani titujt me të tjerët nëpërmjet tekstit ose e-mailit

11 Shikoni paraprakisht dhe gjeni titullin tuaj të preferuar

Për të riprodhuar një titull audio
1 Nga Ekrani bazë, takoni  > .
2 Takoni  për të shfletuar audion sipas artistit. Takoni  për të shfeltuar audion

sipas listës së dëgjimit. Takoni  për të shfletuar audion sipas titullit.
3 Kaloni lart ose poshtë dhe shfletoni për të shkuar tek një titull.
4 Takoni një titull për t'a dëgjuar atë.

Gjithashtu mund të shtypni tastin  imazh në pjesën e sipërme të telefonit tuaj për të ndezur
Walkman™.

Për të vendosur në pauzë një titull
• Në riprodhuesin Walkman™, takoni .

Për të kaluar shpejt dhe për të rikthyer muzikën
• Në riprodhuesin Walkman™, prekni dhe mbani  ose .

Ju gjithashtu mund të tërhiqni treguesin e përparimit djathtas ose majtas.

Për të dërguar ose fshirë një titull
1 Në riprodhuesin Walkman™, takoni kopertinën për titullin që dëshironi të dërgoni

ose fshini.
2 Përzgjidhni një mundësi.

Për të riprodhuar listat e gatshme të dëgjimit
1 Në riprodhuesin Walkman™, takoni .
2 Takoni .
3 Nën Lista riprodhuse intelegjente, takoni një listë dëgjimi.
4 Takoni një titull për t'a dëgjuar atë.

Për të rregulluar volumin audio
• Kur riprodhuesi Walkman™ është duke riprodhuar një titull, shtypni tastin e volumit.

Azhornimi i media
Pasi shkarkoni ose transferoni titujt e rinj në kujtesën ose kartën e kujtesës së telefonit tuaj,
duhet të përdorni funksionin azhornimi i media për të sinkronizuar ndryshimet me telefonin
tuaj.

Për të azhornuar media
• Në riprodhuesin Walkman™, takoni  > Përd. mediat.

Karaoke
Riprodhuesi Walkman™ paraqet një tipar të funksionit Karaoke. Karaoke është një mënyrë
argëtuese për të shijuar muzikën. Kur dëgjoni një këngë, fjalët e këngës shfaqen në ekran,
në mënyrë që të mund të këndoni së bashku. Mund të lidhni një mikrofon dhe altoparlant
për të ndarë argëtimin me të tjerët.
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Funksioni karaoke punon vetëm kur skedarët e fjalëve të këngës janë të disponueshëm.
Llojet më të zakonshëm të skedarëve të fjalëve janë .LRC dhe .TXT. Gjithashtu skedarët e
fjalëve të këngës duhet të kenë të njëjtin emër si skedari i këngës. Mund të krijoni vetë
skedarët tuaj .LRC lehtësisht.

Për të krijuar skedarët .LRC
1 Kompjuter: Hapni një skedar bosh të tekstit duke përdorur një program të

modifikimit të tekstit, të tillë si Notepad.
2 Futni tekstin e fjalëve, rresht pas rreshti.
3 Riprodhoni skedarin audio për të kontrolluar kohën e secilit rresht dhe kur dëshironi

t'a shfaqni atë sipas minutit, sekondës dhe të qintës së një sekonde.
4 Futni një kohë të fillimit përpara secilit rresht të tekstit. Këtu është një shembull:

Nëse preferoni, futni vetëm vlerat e minutit dhe të sekondës.
5 Ruajeni skedarin si një skedar *.LRC. Për t'a bërë këtë, klikoni në File dhe zgjidhni

Save as. Pastaj emëroni skedarin me të njëjtin emër si titulli korrespondues i këngës.
Përzgjidhni All Files nga Save as type: menuja që shfaqet dhe ndryshoni ".TXT" të
paracaktuar në ".LRC”. Pastaj përzgjidhni UTF-8 nga Encoding: drop-down menuja
dhe klikoniSave.

6 Transferoni skedarin e titullit të këngës dhe skedarin .LRC në kujtesën ose kartën e
kujtesës të telefonit tuaj.

Riprodhuesi Walkman™ mund të shfaqë deri në 95 shenja të fjalëve në një rresht. Rreshtat më
të gjatë do të përmblidhen dhe do të shfaqen si dy ose tre rreshta në ekran.

Për të përdorur funksionin Karaoke
1 Nga Ekrani bazë, takoni  > .
2 Takoni Tituj me lirikë dhe përzgjidhni një titull.
3 Takoni  për të riprodhuar titullin në modalitetin Karaoke. Fjalët shfaqen tani në

ekran.
4 Takoni  për të fikur funksionin Karaoke.

Kur përdorni një skedar .TXT për fjalët, duhet të kaloni në mënyrë manuale në faqe për të ndjekur
fjalët ndërsa riprodhohet kënga. Fjalët nuk shfaqen rresht pas rreshti, edhe nëse keni futur
informacionin e shfaqjes së tyre në skedarin.TXT.

Për të çaktivizuar zërat origjinalë të titujve
• Kur një titull është duke u dëgjuar në modalitetin Karaoke, takoni  për të çaktivizuar

zërat origjinalë.

ZAPPIN™
Teknologjia ZAPPIN™ ju ndihmon të kërkoni për këngët tuaja të preferuara në një mënyrë
argëtuese dhe të shpejtë. Me shtypjen e një butoni, ZAPPIN™ ju lejon që të “ZAP” për të
parë paraprakisht refrenin e titujve të tjerë në një listë në pjesë prej 4 ose 15 sekondash.
Pasi të gjeni titullin e duhur, mund të takoni butonin ZAP përsëri për të dalë “ZAP” dhe për
të riprodhuar titullin nga fillimi.

Funksioni ZAPPIN™ është i disponueshëm vetëm kur jeni duke riprodhuar muzikë.

Për të kërkuar për një titull duke përdorur ZAPPIN™
1 Në riprodhuesin Walkman™, takoni . Të gjithë titujt në listën e riprodhimit

shihen paraprakisht në modalitetin e vendosur.
2 Takoni për të zgjedhur një titull.

Në riprodhuesin Walkman™, gjithashtu mund të përdorni tastin ZAP në pjesën e sipërme të
telefonit tuaj për të aktivizuar tiparin ZAPPIN™.
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Për të riprodhuar një titull nga fillimi
• Pas përzgjedhjes së një titulli, takoni  për të riprodhuar titullin nga fillimi.

Për të shikuar titujt paraprakisht në modalitetin e shkurtër ZAP
1 Në riprodhuesin Walkman™, takoni  për të shikuar titujt paraprakisht.
2 Takoni Shkurt për të riprodhuar refrenin në secilin titull në një segment 4 sekonda.

Për të ndaluar shikimit paraprak të një titulli
• Kur jeni duke parë paraprakisht një titull, takoni .

Për të kaluar me shpejtësi ose kthyer pas një titull që po shihet paraprakisht
• Kur jeni duke parë paraprakisht një titull, takoni  ose  për të kaluar me shpejtësi

ose kthyer pas një titull.

Për të shikuar titujt paraprakisht në modalitetin e gjatë ZAP
1 Në riprodhuesin Walkman™, takoni  për të shikuar titujt paraprakisht.
2 Takoni Gjatë për të riprodhuar refrenin në secilin titull në një segment 15 sekonda.

Mini aplikacioni i riprodhuesit Walkman™
Mini aplikacioni i riprodhuesit Walkman™ afishohet në Ekrani bazë tuaj kur minimizoni
riprodhuesin Walkman™, por mund të duhet të goditni lehtë majtas ose djathtas për t'a
gjetur atë.
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Mesazhimi i çastit
Përdorni aplikacionin IM (Mesazhimi i çastit) për të biseduar me njerëz të tjerë dhe merrni
pjesë në grupet IM për të diskutuar mbi tema që ju interesojnë. Ofruesit e shërbimit IM mund
të ndryshojnë në tiparet që u ofrojnë përdoruesve.

Përpara sesa të filloni të përdorni Mesazhimin e çastit, duhet të keni cilësimin e duhur në
telefonin tuaj. Në disa raste, cilësimet mund të jenë konfiguruar tashmë në telefonin tuaj.
Ose mund të merrni cilësimet në formën e një mesazhi të konfigurimit nga një ofrues i
shërbimit IM.
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Futja e tekstit
Mund të futni shkronja, numra dhe shenja speciale duke përdorur ose tastierën e
rrëshqitshme QWERTY ose tastierën numerike në ekran.

Përdorimi i tastierës numerike në ekran
Kur nisni një program ose përzgjidhni një fushë që kërkon tekst ose numra, afishohet
automatikisht tastiera numerike në ekran.

Mund të përdorni mënyrën e futjes së tekstit me shumë takime  ose mënyrën futjes së
shpejtë të tektit  për të futur tekst.

Për të afishuar tastierën numerike dhe për të futur tekst
• Takoni një fushë të tekstit dhe afishoni tastierën numerike, pastaj futni tekstin tuaj.

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 numerike
• Kur futni tekst, takoni . Afishohet një tastierë numerike me numra.

Për të futur simbole
• Kur futni tekst, takoni . Afishohet një tastierë numerike me simbole.

Për të ndryshuar gjuhën e shkrimit
1 Kur futni tekst, takoni ikonën e gjuhës, për shembull, .
2 Përzgjidhni një mundësi shtesë.

Për të futur tekst duke përdorur futjen e tekstit me shumë prekje
1 Kur futni tekst, takoni ikonën e gjuhës, për shembull, .
2 Takoni Shumështypëse për të ndryshuar në futjen me shumë prekje.
3 Për të shkruar një fjalë, takoni butonin e shenjës sa herë që keni nevojë për të afishuar

shkronjën që dëshironi.

Për të futur tekst duke përdorur futjen e tekstit të shpejtë
1 Kur futni tekst, takoni ikonën e gjuhës, për shembull, .
2 Takoni Tekst i shpejtë për të ndryshuar futjen e tekstit të shpejtë.
3 Për të shkruar një fjalë, takoni secilin buton të shenjës vetëm një herë, edhe nëse

shkronja që dëshironi nuk është shkronja e parë në buton.
4 Takoni fjalën që afishohet ose takoni  për të zgjedhur një fjalë nga lista.
5 Nëse fjala që dëshironi nuk është në listë, takoni Shto, bëni ndonjë ndryshim të

nevojshëm dhe takoni Ruaj.
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Kontaktet
Përdorni Kontaktet aplikacionin për të ruajtur informacionin në lidhje me njerëzit që njihni.
Futni numrat e tyre të telefonit, adresat e postës elektronike, datëlindjet dhe hollësi të tjera.
Mund të ruani regjistrimin e të gjitha komunikimeve me një kontakt të caktuar.

Për të shtuar një kontakt
1 Nga ekrani juaj Ekrani bazë, tërhiqni  lart dhe pastaj takoni .
2 Takoni Shto kontakt.
3 Takoni Emri, pastaj futni emrin e kontaktit dhe takoni U krye.
4 Takoni Numri i telefonit, pastaj futni numrin e telefonit dhe takoni U krye.
5 Shtoni secilin informacion shtesë që dëshironi të shtoni për kontaktin, pastaj kaloni

lart dhe takoni Ruaj. Për të shtuar fushat e informacionit shtesë, takoni Shto
mëshume.

Gjithashtu mund të shtoni kontakte nga numrat në rregjistrin tuaj të telefonatave.

Për të arkivuar kontaktet në një kartë të kujtesës
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Takoni Cilësimet > Kontaktet > Arkivo kart. kujtesës.

Për të rikthyer kontaktet nga një kartë e kujtesës
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Takoni Cilësimet > Kontaktet > Rivend. nga karta e kujtes..
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Telefonimi

Për të bërë një telefonatë urgjence
1 Nga Ekrani bazë, takoni .
2 Futni numrin e urgjencës dhe takoni . Për të fshirë një numër, takoni .

Mund të bëni telefonata të urgjencës kur nuk është futur asnjë kartë SIM.

Për të telefonuar një numër telefonik
1 Nga Ekrani bazëjuaj, tërhiqeni  lart.
2 Gjeni dhe takoni .
3 Nëse shfaqet rregjistri i telefonatave, takoni  për t'u futur tek shikimi i fushës së

numrave.
4 Futni numrin e telefonit dhe takoni .

Për të fshirë një shifër të futur gabim, takoni .

Për t'iu përgjigjur një telefonate

• Tërhiqni  për majtas derisa të prekë .

Për të refuzuar një telefonatë
• Tërhiqni  për djathtas derisa të prekë .

Për të mbyllur një telefonatë
• Trokitni lehtë mbi .
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Aplikacioni Miqtë
Aplikacioni Miqtë grumbullon komunikimet me pesë miqtë tuaj kryesorë në një pamje. Të
gjithë komunikimet – azhornimet në Facebook™ ose Twitter™, mesazhet me tekst dhe
multimedialë, telefonatat e humbura – shfaqen në ekranin tuaj Fillestar. Thjesht takoni një
foto të një mikut në ekranin tuaj Fillestar për të parë të gjithë komunikimet me të.

Filtri i ngjarjeve
Përdorni kartelën e telefonimit  për të:

• Parë numrat e telefonit të miqve tuaj
• Parë telefonatat e humbura nga miqtë tuaj
• Bërë telefonata

Përdorni kartelën e mesazheve  për të:

• Parë dhe për t'iu përgjigjur mesazheve nga miqtë tuaj
Kartela e profilit  ju jep mundësitë e mëposhtme:

• Hollësitë e kontaktit – Shihni hollësitë e kontaktit të një miku dhe modifikoni ose dërgoni
informacionin e kontaktit

• Llogaria Facebook™ – Futni të dhënat e llogarisë së miqve në Facebook™ ose kalojini ato
nga lista juaj e kontakteve të Facebook™

• Llogaria Twitter™ – Futni të dhënat e llogarisë së miqve tuaj në Twitter™ ose kalojeni atë
nga listat juaj e kontakteve të Twitter™

• Fshini një mik - Fshini një mik nga aplikacioni Miqtë

Nëse fshini një nga pese miqtë tuaj të preferuar nga Kontaktet, i gjithë informacioni në lidhje me
këtë mik do të fshihet nga aplikacioni Miqtë.

Kartela Facebook™  jep mundësitë e mëposhtme:

• Shihni azhornimin e gjendjes, komentet dhe fotografitë e etiketuara të miqve tuaj në
Facebook™

• Administrimi i llogarisë: futni të dhënat e llogarisë së një miku në Facebook™ ose kaloje atë
nga kontaktet tuaj të Facebook™

• Rifreskoj ngjarjet e Facebook™
Kartela Twitter™  jep mundësitë e mëposhtme:

• Merrni azhornimin e gjendjes, komentet dhe fotografitë e etiketuara të miqve tuaj në
Twitter™

• Administrimi i llogarisë: futni të dhënat e llogarisë së një miku në Twitter™ ose kaloje atë
nga kontaktet tuaj të Twitter™

• Rifreskoj ngjarjet e Twitter™

Numri i ngjarjeve të reja për secilën kategori shfaqet në këndin e djathtë sipër të kartelës kategori.
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Lidhja e telefonit tuaj me një kompjuter
Lidhni telefonin tuaj me një kompjuter dhe filloni të transferoni fotografi, muzikë dhe lloje të
tjerë skedarësh.

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
Mënyra më e zakonshme për të transferuar skedarë mes telefonit tuaj dhe një kompjuteri
është përdorimi i një kabllo USB. Pasi telefoni dhe kompjuteri të jenë lidhur, mund të tërhiqni
dhe lëshoni përmbajtje nga njëri tek tjetri duke përdorur eksploruesin e skedave të
kompjuterit tuaj.

Sigurohuni se i vendosni skedarët në llojet korrespondues të dosjeve. Për shembull, vendosni
skedarët e muzikës në dosjen Music. Skedarët e aplikacionit Java janë një përjashtim. Duhet t'i
vendosni ata në dosjen Other.

Për të tërhequr dhe lëshuar përmbajtjen ndërmjet telefonit tuaj dhe një kompjuteri
1 Lidhni kabllon USB me telefonin dhe kompjuterin.
2 Telefoni: Përzgjidhni Depozitimi në masë.
3 Computer: Prisni derisa kujtesa e telefonit dhe karta e kujtesës të shfaqen si disqe

të jashtëm në eksploruesin e skedarëve.
4 Computer: Në ekranin e kompjuterit klikoni dy herë ikonën My Computer.
5 Computer: Për të parë dosjet e kujtesës së telefonit dhe të kartës së kujtesës, klikoni

dy herë ikonën që përfaqëson telefonin tuaj.
6 Computer: Kopjoni dhe ngjisni skedarin tuaj ose tërhiqeni dhe lëshojeni atë, në një

dosje korresponduese në kompjuterin tuaj, në kujtesën e telefonit ose në kartën e
kujtesës tuaj.

Nuk mund të përdorni telefonin tuaj ndërsa transferoni skedarët.

Për ta shkëputur kabllon USB pa rrezik

Mos e shkëputni kabllon USB ndërsa jeni duke transmetuar përmbajtje, pasi kjo mund të dëmtojë
përmbajtjen.

1 Computer: Përdorni funksionin e Heqjes së Sigurtë të Pajisjeve për të përzgjedhur
pajisjen që dëshironi të hiqni, pastaj klikoni Stop.

2 Shkëputeni kabllon USB.

Udhëzimet e kompjuterit mund të ndryshojnë në varësi të sistemit tuaj të përdorimit. Shihni
dokumentacionin e sistemit të përdorimit të kompjuterit tuaj për më shumë informacion.
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Kamera
Bëri fotografi, rregjistroni video, shihni albumet dhe shpërndarni videoklipet dhe fotografitë
tuaja të preferuara me miqtë tuaj – të gjitha me aplikacionin e kamerës tuaj.

Kontrollet e kamerës

1 Zmadhimi dhe zvogëlimi (të disponueshëm vetëm në modalitetin video)

2 Tasti i kamerës. Shtypni për të bërë një foto ose për të rregjistruar një videoklip.

3 Bëni fotografi

4 Dilni nga kamera

5 Kaloni nga aparati fotografik në kamera

6 Rregjistroni video klipe

7 Kaloni nga aparati fotografik në kamera

8 Shihni fotot dhe videoklipet

9 Zgjidhni gjatësinë e videos

10 Shihni fotot dhe videoklipet

22

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



Teknologjia TrackID™
Përdorni shërbimin e njohjes së muzikës TrackID™ për të identifikuar një titull muzike 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.
Gjithashtu mund të blini titujt e identifikuar nga TrackID™. Për rezultatet më të mirë, përdorni
teknologjinë TrackID™ në një zonë të qetë. Nëse keni probleme në përdorimin e këtij
aplikacioni, shihni Nuk mund të përdor shërbimet që mbështetet tek Interneti në
faqen 32.

Aplikacioni TrackID™ dhe shërbimi TrackID™ nuk janë të përdorueshëm në të gjithë vendet/
rajonet ose nga të gjithë rrjetet dhe/ose siguruesit e shërbimit në të gjitha rajonet.

Për të kërkuar për informacion për titullin
1 Nga Ekrani bazë juaj, tërhiqni  lart, pastaj gjeni dhe takoni TrackID™.
2 Mbani telefonin tuaj drejt burimit të muzikës, pastaj takoni Rregjistro. Rezultatet

shfaqen në ekranin e rezultatit.
3 Takoni  dhe kaloni lart ose poshtë për të parë rezultatet e shikimit të mëparshëm.
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PlayNow™
Përdorni aplikacionin PlayNow™ në telefonin tuaj për të shfletuar, blerë dhe shkarkuar
muzikën, lojrat, tonet e zileve, aplikacionet, temat dhe sfondet më të fundit.

PlayNow™ nuk është i disponueshëm në të gjithë vendet.

Për të nisur PlayNow™
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqeni  lart.
2 Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .
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Multimediat dhe dërgimi i mesazheve
me tekst

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh
1 Nga ekrani juaj Ekrani bazë, tërhiqni  lart dhe pastaj takoni .
2 Takoni Mesazh i ri > Shkruaj mesazh. Futni tekstin e mesazhit tuaj dhe takoni

.
3 Për të shtuar një marrës, përzgjidhni një kontakt nga lista që shfaqet. Gjithashtu

mund të takoni fushën e tekstit, të futni një numër me dorë dhe pastaj të takoni U
krye.

4 Nëse dëshironi të shtoni një fotografi ose një video, takoni  dhe përzgjidhni një
mundësi shtesë.

5 Kur të përfundoni, takoni Dërgo.

Për të lexuar një mesazh të marë
1 Nga ekrani juaj Ekrani bazë, tërhiqni  lart dhe pastaj takoni .
2 Takoni një mesazh për të parë përmbajtjen e tij.
3 Nëse një mesazh nuk është shkarkuar ende, përmbajtja e tij është bosh. Në këtë

rast, duhet të takoni mesazhin për t'a shkarkuar dhe për t'a parë atë.
4 Nëse mesazhi që morët përmban muzikë ose një video, takoni elementin dhe pastaj

takoni Shih videon ose Riprodho audion.

25

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



PE
Përdorni telefonin tuaj për të dërguar dhe marrë postë elektronike nëpërmjet llogarisë tuaj
të rregullt të postës elektronike. Përpara se të filloni, ju duhen cilësimet e sakta të Internetit
në telefonin tuaj. Shihni Cilësimet e Internetit dhe dërgimit të mesazheve në faqen 11.

Për të konfiguruar një llogari të postës elektronike në telefonin tuaj
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni PE.
3 Përzgjidhni një llogari të postës elektronike. Nëse llogaria që dëshironi të përdorni

nuk është në listë, takoni Tjetër.
4 Futni adresën dhe kodkalimin të postës tuaj elektronike, pastaj takoni Vazhdo.
5 Nëse telefoni nuk mund të shkarkojë cilësimet e llogarisë së postë tuaj elektronike

automatikisht, futini ato me dorë.

Nëse keni nevojë të futni cilësimet me dorë, kontaktoni siguruesin e shërbimit tuaj të postës
elektronike për cilësimet e sakta të llogarisë së postës elektronike. Për shembull, keni nevojë të
dini nëse lloji i llogarisë është POP3 ose IMAP.

Për të krijuar dhe dërguar një mesazh të PE
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni PE.
3 Takoni Shkruaj të re.
4 Takoni Shto marrësin dhe futni adresën e marrësit, pastaj takoni U krye. Mund të

shtoni marrës të tjerë në të njëjtën mënyrë ose të fshini një marrës duke takuar .
5 Takoni Lënda dhe futni titullin e PE.
6 Takoni Shkruaj nje postë elektronike, pastaj futni tekstin e mesazhit tuaj.
7 Për të bashkëngjitur një skedar, takoni Bashkëlidh, përzgjidhni llojin e skedarit dhe

pastaj përzgjidhni skedarin që dëshironi të dërgoni.
8 Takoni Dërgo.
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Radioteknologjia Bluetooth™
Ndizni funksionin Bluetooth™ në telefonin tuaj dhe krijoni lidhjet me radiovalë me pajisjet e
tjera të pajtueshme me Bluetooth™, 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 të duhet të çiftëzoni me dorë telefonin tuaj me pajisjet
e tjera Bluetooth™. Mbani mend të cilësoni telefonin tuaj në të dukshëm nëse dëshironi që
pajisjet e tjera Bluetooth™ t'a zbulojnë atë.

Për të aktivizuar funksionin Bluetooth™ dhe për të bërë të dukshëm telefonin tuaj
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Lidhshmëria > Bluetooth.
3 Takoni Bluetooth dhe takoni në butonin ndezja/fikja për të aktivizuar Bluetooth.

 afishohet në shiritin e gjendjes.
4 Takoni Gjetshmëria dhe takoni në butonin ndezja/fikja për të bërë të dukshëm

telefonin tuaj.
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Wi-Fi™
Duke përdorur teknologjinë Wi-Fi™ mund të hyni në Internet nëpërmjet komunikimit pa tel
me telefonin tuaj. Për të hyrë në Internet me anë të lidhjes Wi-Fi™, duhet më parë të kërkoni
një rrjet Wi-Fi™ të përdorshëm dhe të lidheni me të. Fuqia e sinjalit të rrjetit Wi-Fi™ mund
të ndryshojë në varësi të vendndodhjes së telefonit tuaj. Fuqia e sinjalit mund të shtohet,
po t'i afroheni pikëhyrjes Wi-Fi™.

Për të aktivizuar Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Lidhshmëria > Wi-Fi.
3 Takoni Wi-Fi ose takoni butonin ndezja/fikja për të aktivizuar funksionin Wi-Fi.

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

Për të aktivizuar njoftimet e rrjetit Wi-Fi®
1 Sigurohuni që Wi-Fi® është aktivizuar.
2 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
3 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Lidhshmëria > Wi-Fi.
4 Takoni Njoftimi i rrjetit ose takoni ashtu si duhet ndezur/fikur për të aktivizuar

njoftimet Wi-Fi®. Tani mund të merrni njoftimet kur rrjetet e rinj Wi-Fi® janë brenda
rrezes.

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi®
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Lidhshmëria > Wi-Fi.
3 Rrjetet e përdorshëm Wi-Fi® shfaqen nën Rrjetet Wi-Fi. Rrjetet e përdorshëm mund

të jenë të hapur ose të siguruar. Rrjetët e hapur tregohen me  dhe rrjetët e siguruar
tregohen me  përbri emrit të rrjetit Wi-Fi®.

4 Takoni një rrjet Wi-Fi® për t'u lidhur me të. Nëse jeni duke u përpjekur që të lidheni
me një rrjet të siguruar Wi-Fi®, ju kërkohet të vendosni një fjalëkalim.  shfaqet në
shiritin e gjendjes pasi të jeni lidhur.

Telefoni juaj mban mend rrjetet Wi-Fi® me të cilët lidheni. Herën e ardhshme që 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 hapur Wi-Fi® do t'ju kërkojnë që të futeni në një faqe Interneti
përpara sesa të mund të hyni në rrjet. Kontaktoni administratorin e rrjetit përkatës Wi-Fi® për
më shumë informacion.

Për të vendosur fotot
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Albumi .
3 Takoni miniaturën e një fotoje.
4 Takoni ekranin për të shfaqur komandat.
5 Takoni .
6 Përzgjidhni Në Picasa.
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Shfletuesi i Internetit

Shfletimi i Internetit
Shihni dhe lundroni në faqet në Internet, kujtesoret e faqeve tuaja të preferuara, krijoni
shkurtore dhe shfletoni me disa dritare të hapura në të njëjtën kohë – të gjitha me shfletuesin
tuaj të Internetit.

Për të shkuar tek një faqe në Internet
1 Takoni .
2 Takoni në fushën e tekstit për të aktivizuar tastierën numerike.
3 Futni një adresë të Internetit.
4 Takoni Ec.
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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.

Për të futur numrin e shërbimit tuaj të postës me zë
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Përzgjidhni Cilësimet > Telef. > Posta zan.
3 Futni numrin e postës tuaj me zë dhe takoni U krye.

Për të telefonuar shërbimin tuaj të postës me zë
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Takoni Posta zan.
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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 IMEI në telefonin tuaj
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të përgjithshm > Për telefonin.

Për të ndryshuar PIN e kartës SIM
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të përgjithshm > Sigurshmëria > Ndërro PIN, pastaj

ndiqni udhëzimet.
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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 programin kompjuterik të telefonit tuaj. Azhornimi i telefonit siguron rendiment

optimal dhe ofron përmirësimet më të fundit. Për të marë më shumë ndihmë sesi të
azhornoni programin kompjuterik të telefonit tuaj, shkoni te
www.sonyericsson.com/support.

• Ricilësoni telefonin tuaj.

Kini durim gjatë ricilësimit të telefonit tuaj. Rindezja e telefonit gjatë një procedure të ricilësimit
mund të dëmtojë telefonin përgjithëmonë.

Ricilësimi i telefonit
Kur ricilësoni telefonin tuaj, fshini të gjitha të dhënat, përfshirë aplikacionet e shkarkuar. Në
thelb po e ricilësoni telefonin në gjendjen që ishte përpara se t'a ndiznit atë në fillim. Kështu
që përpara se të kryheni një ricilësim, sigurohuni të arkivoni të gjitha të dhënat e
rëndësishme të ruajtura në telefonin tuaj.

Për të ricilësuar telefonin
1 Nga Ekrani bazë, tërhiqni  lart.
2 Gjeni dhe takoni Cilësimet > Të përgjithshm > Ricilësimi bazë > Ricilësoji të

gjitha.
3 Takoni Ricilëso.

Ikona e ngarkimit të baterisë nuk afishohet kur filloj ngarkimin
e telefonit
Mund të duhen pak minuta para se ikona e baterisë të afishohet në ekran.

Nuk mund të përdor shërbimet që mbështetet tek Interneti
Sigurohuni se abonimi juaj mbulon shkarkimin e të dhënave dhe se cilësimet e Internetit në
telefonin tuaj janë të sakta. Kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për më shumë informacion
në lidhje me cilësimet e abonimit tuaj.

Nuk ka mbulim rrjeti
• Telefoni juaj është në mënyrën "Në aeroplan". Sigurohuni që mënyra "Në aeroplan" është

çaktivizuar.
• Telefoni juaj nuk po merr ndonjë sinjal rrjeti ose sinjali që merr është shumë i dobët.

Kontaktoni me operatorin e rrjetit tuaj dhe sigurohuni që 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.
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Kyçur në nivelin SIM
Keni futur PIN tuaj në mënyrë të pasaktë tre herë rresht. Për të shkyçur telefonin, ju nevojitet
PUK (Çelësi Personal i Zhbllokimit) i siguruar nga operatori juaj.

PUK i bllokuar. Lidhu me operatorin.
Keni futur kodin PUK tuaj në mënyrë të pasaktë 10 herë rresht. Ju lutemi kontaktoni
siguruesin e shërbimit tuaj.
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Të dhëna ligjore

Sony Ericsson  Mix Walkman™ phone  WT13 
Ky udhëzues i Përdoruesit botohet nga Sony Ericsson Mobile Communications AB ose nga ndërmarrja vendore filiale
e saj pa asnjë garanci. Përmirësimet dhe ndryshimet e këtij Udhëzuesi të Përdoruesit të nevojshme nga gabime
tipografikë, pasaktësitë e informacionit të tanishëm ose nga përmirësimet e programeve dhe/ose të pajisjeve, mund
të bëhen nga Sony Ericsson Mobile Communications AB në çdo kohë dhe pa njoftim. Ndryshime të tillë, megjithatë
do të përfshihen nga botime të rinj të këtij udhëzuesi të Përdoruesit.
Të gjitha të drejtat të rezervuara.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Numri i botimit: 1244-0907.2
Vini re: Disa nga shërbimet dhe funksionet e përshkruara në këtë Udhëzues përdorimi nuk mbështeten nga
të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimit në të gjitha zonat. Pa kufizim, kjo zbatohet për Numrin
Ndërkombëtar të Urgjencës GSM 112. Ju lutemi kontaktoni operatorin e rrjetit ose siguruesin e shërbimit tuaj
për të përcaktuar disponueshmërine e ndonjë shërbimi ose tipari të caktuar dhe nëse do të zbatohet ndonjë
tarifë shtesë e hyrjes ose e përdorimit.
Telefoni juaj celular ka aftësinë për të shkarkuar, ruajtur dhe përcjellë përmbajtje shtesë, p.sh. ton zilesh. Përdorimi i
një përmbajtje të tillë mund të kufizohet ose ndalohet nga të drejtat e palëve të treta, përfshirë, por jo të kufizuar në
ligjet e zbatueshëm të së drejtës së kopjimit. Ju dhe jo Sony Ericsson, jeni krejtësisht përgjegjës për përmbajtjen shtesë
që shkarkoni ose përcillni nga telefoni juaj celular. Para se të përdorni çdo material shtesë, lutemi kontrolloni nëse
përdorimi i synuar nga ju është liçensuar siç duhet ose është autorizuar ndryshe. Sony Ericsson nuk garanton
saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtje shtesë ose çdo përmbajtje tjetër nga palë të treta. Në asnjë rrethanë
nuk mund të bëhet Sony Ericsson përgjegjës në ndonjë mënyrë për përdorimin e papërshtatshëm nga ana juaj të
përmbajtjes shtesë ose përmbajtjes tjetër nga palë të treta.
Të gjithë produktet dhe emrat e ndërmarjeve të përmendura këtu janë marka tregtare ose marka tregtare të
rregjistruara të pronarëve përkatës të tyre.
Ky Udhëzues përdorimi mund të përmendë shërbime ose aplikime të siguruara nga palë të treta. Përdorimi i
programeve ose shërbimeve të tillë mund të kërkojë rregjistrim të veçantë me siguruesin e palës së tretë dhe mund
t'u nënshtrohen kushteve shtesë të përdorimit. Për aplikacionet që përdorët në ose nëpërmjet një faqe në Internet të
një pale të tretë, ju lutemi rishikoni në fillim kushtet e përdorimit dhe politikën e zbatueshme të konfidencialitetit të
faqeve të tilla në Internet. Sony Ericsson nuk garanton disponueshmërinë ose funksionueshmërinë e ndonjë faqe në
Internet ose shërbimeve të ofruar nga ndonjë palë e tretë.
Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjive
të tilla jashtë këtij produkti janë të ndaluara pa një liçensë nga Microsoft.
Emra të tjerë produktesh dhe kompanish të përmendura në vazhdim mund të jenë marka tregtare të pronarëve
përkatës. Të gjitha të drejtat që nuk jepen këtu janë të rezervuara. Të gjitha markat tregtare të tjera janë pronë e
pronarëve përkatës të tyre.
Të gjithë ilustrimet jepen vetëm për qëllime illustrimi dhe mund të mos i përgjigjen përpikëmërisht telefonit faktik.
Microsoft, Windows dhe Vista janë marka të rregjistruara ose marka tregtare të Microsoft Corporation në Shtetet e
Bashkuara dhe/ose vende të tjerë.
"Rregulloret e Eksportit: Ky produkt, përfshirë çdo program kompjuterik ose të dhëna teknike që përmbahen në ose
shoqërojnë produktin, mund t'u nënshtrohen rregulloreve të importit dhe eksportit të Bashkimit Europian, Shteteve të
Bashkuara dhe vendeve të tjera. Përdoruesi dhe kushdo tjetër që është në zotërim të produktit pranon t’u përmbahet
me rreptësi rregulloreve të tilla si dhe merr mbi vete përgjegjësinë për të siguruar liçensat e nevojshme, nëse dëshiron
t'a eksportojë, rieksportojë ose importojë këtë produkt. Pa kufizuar të mësipërmin dhe, si një shembull, përdoruesin
dhe çdo posedues të produktit: (1) nuk duhet të eksportojë ose ri-eksportojë me dijeni Produktet në destinacionet e
identifikuar sipas Neneve në Kapitullin II të Rregullores së Këshillit Europian (KE) 428/2009; (2), duhet të respektojë
Rregulloret e Administratës së Eksportit të SH.B.A.-së (“EAR”, 15 C.F.R. §§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/ ) të
administruara nga Departamenti i Tregtisë, Zyra e Industrisë dhe Sigurisë; dhe (3) duhet të respektojë rregulloret e
sanksioneve ekonomikë (30 C.F.R. §§ 500 dhe të tjera në vazhdim,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/)
të administruara nga Departamenti i Thesarit i SH.B.A.-së, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja. Përdoruesi dhe çdo
posedues i produktit nuk mund të transportojë ose të japë produktin, pajisjet shtesë të tij ose programe kompjuterikë
të ndarë prej tij në secilin vend, rajon, njësi ose person ku ndalohet nga këto rregullore.

34

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



Treguesi
A
aplikacione ..............................................................24
audio

riprodhimi ..................................................13, 14
rregullimi i volumit ...........................................13

azhornimi i titujve .....................................................13

B
bateria .......................................................................8

E
Ekrani kryesor ............................................................9

F
fotot

vendosja tek një album në Internet .................28

I
informacioni personal ..............................................18
Interneti

shfletuesi i Internetit ........................................29

K
kërkimi

informacioni i titullit .........................................23
muzikë duke përdorur teknologjinë TrackID™ 23

kontaktet .................................................................18
kyçja e ekranit .........................................................31

L
libri i telefonave .......................................................18
Lidhja USB ..............................................................21
listat e dëgjimit

e gatshme (e vetëkrijuar) .................................13
listat e gatshme të dëgjimit

riprodhimi ........................................................13
lojrat .........................................................................24
lundrimi ....................................................................10

M
Media Go™ .............................................................12
mesazhet

fotografi ...........................................................25
shumë mjete të komunikimit ...........................25
tekst .................................................................25

mesazhet me fotografi .............................................25
mesazhet me tekst ..................................................25
mesazhet multimedialë ............................................25
mënyra e kyçjes së ekranit ......................................31
MMS ........................................................................25
muzikë ...............................................................12, 13

azhornimi i titujve ............................................13
karaoke ............................................................13
libra audio ........................................................12
podkasti ...........................................................12
riprodhimi ..................................................13, 14
rregullimi i volumit ...........................................13
shkarkimi .........................................................24
vendosja në pauzë e një titulli .........................13
vështrimi i riprodhuesit ....................................12

N
ngarkimi .....................................................................8

P
PIN ...........................................................................31
PlayNow™ ...............................................................24
posta me zë .............................................................30
PUK .........................................................................31

R
Radioteknologjia Bluetooth™ ..................................27
ricilësimi ...................................................................32
riprodhimi

muzikë .......................................................13, 14
Riprodhuesi muzikor

listat e gatshme të dëgjimit .............................13
Riprodhuesi Walkman™ ..........................................12

Rr
rregullimi i volumit ...................................................13

S
SIM ..........................................................................31
SMS .........................................................................25

Sh
shërbimet e shkëmbimit të fotove

vendosja tek ....................................................28
shërbimi i përgjigjes ................................................30
shfletimi - shikoni shfletuesin e Internetit
shfletuesi i Internetit ................................................29

T
Teknologjia TrackID™ .............................................23

kërkimi i informacionit rreth titullit ...................23
telefonatat ...............................................................19
telefonia Shikoni telefonatat

U
udhëzuesi i konfigurimit .............................................6

V
vendosja në pauzë e një titulli .................................13
vështrimi

Riprodhuesi Walkman™ ..................................12

Z
zgjidhja e problemeve .............................................32

W
Wi-Fi™ .....................................................................28

35

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


	Lënda
	Informacion i rëndësishëm
	Përjetoni më shumë. Zbuloni sesi.
	Hapat e parë
	Aktivizimi i telefonit tuaj për herë të parë

	Njohja me telefonin tuaj
	Përshkrimi i telefonit
	Ngarkimi i baterisë
	Përdorimi i tastit fillestar
	Ekrani kryesor
	Ekrani i aplikacionit
	Përdorimi i ekran-prekjes
	Cilësimet e Internetit dhe dërgimit të mesazheve
	Pamja e përgjithshme e cilësimeve të telefonit

	Muzikë
	Media Go™
	Pamja e përgjithshme e riprodhuesit Walkman™
	Azhornimi i media
	Karaoke
	ZAPPIN™
	Mini aplikacioni i riprodhuesit Walkman™

	Mesazhimi i çastit
	Futja e tekstit
	Përdorimi i tastierës numerike në ekran

	Kontaktet
	Telefonimi
	Aplikacioni Miqtë
	Filtri i ngjarjeve

	Lidhja e telefonit tuaj me një kompjuter
	Transferimi dhe trajtimi i përmbajtjes duke përdorur një kabllo USB

	Kamera
	Kontrollet e kamerës

	Teknologjia TrackID™
	PlayNow™
	Multimediat dhe dërgimi i mesazheve me tekst
	PE
	Radioteknologjia Bluetooth™
	Wi-Fi™
	Shfletuesi i Internetit
	Shfletimi i Internetit

	Posta me zë
	Kyçja dhe mbrojtja e telefonit tuaj
	Numri IMEI

	Zgjidhja e problemeve
	Telefoni im nuk funksionon siç duhet
	Ricilësimi i telefonit
	Ikona e ngarkimit të baterisë nuk afishohet kur filloj ngarkimin e telefonit
	Nuk mund të përdor shërbimet që mbështetet tek Interneti
	Nuk ka mbulim rrjeti
	Vetëm telefonatat e urgjencës
	Kyçur në nivelin SIM
	PUK i bllokuar. Lidhu me operatorin.

	Të dhëna ligjore
	Sony Ericsson Mix Walkman™ phone WT13 

	Treguesi

