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Ky Udhëzues i rëndësishëm informacioni për produktin përmban informacione 
të sigurisë dhe të përdorimit, informacione rregullatore, të licencës së 
softuerit dhe të garancisë për iPhone-in.
Për informacion rreth riciklimit, hedhjes dhe informacione të tjera mjedisore 
shikoni Udhëzuesin e përdorimit për iPhone-in në: support.apple.com/sq_AL/
manuals/iphone

±

�  Për të shmangur lëndimet, lexoni të gjithë udhëzimet e përdorimit 
dhe informacionin e e mëposhtëm të sigurisë përpara se të përdorni 
iPhone-in. Për udhëzime të hollësishme lexoni Udhëzuesin e përdorimit 
të iPhone-it në iPhone-in tuaj, duke vizituar help.apple.com/iphone, 
ose duke përdorur faqeshënuesin për Udhëzuesin e përdorimit të 
iPhone-it në Safari. Për versionet e shkarkueshme të Udhëzuesit më të 
fundit të përdorimit të iPhone-it dhe të këtij Udhëzuesi të rëndësishëm 
informacioni për produktin, vizitoni:  support.apple.com/sq_AL/
manuals/iphone

Informacion i rëndësishëm për sigurinë dhe 
përdorimin

VINI RE:  Mosndjekja e këtyre udhëzimeve të përdorimit mund të rezultojë 
në zjarr, goditje elektrike, ose lëndim a dëmtim tjetër të iPhone-it ose i 
ndonjë prone tjetër.

Mbajtja dhe përdorimi i iPhone-it  iPhone përmban elemente delikate. 
Mos e rrëzoni, zbërtheni, hapni, shtypni, përthyeni, shtrembëroni, shponi, 
copëtoni, futni në mikrovalë, ndizni, lyeni ose futni sende të huaja në iPhone. 
Mos e përdorni iPhone-in nëse është i dëmtuar, p.sh. nëse iPhone është i 
plasaritur, i shpuar ose i dëmtuar nga uji.
Mbulesa e përparme e iPhone-it është prej xhami. Ky xham mund të thyhet 
nëse iPhone-i bie në sipërfaqe të forta ose pëson goditje të forta ose shtypet, 
përthyhet ose shtrembërohet. Nëse xhami cifloset ose kriset, mos e prekni 
ose mos u përpiqni të hiqni xhamin e thyer. Ndërprisni përdorimin e iPhone-
it derisa xhami të zëvendësohet nga Apple ose nga një ofrues shërbimi i 
autorizuar nga Apple. Xhami i krisur nga përdorimi i gabuar ose keqpërdorimi 
nuk mbulohet nga garancia.
Nëse shqetësoheni për gërvishtje ose konsumim të mundshëm, mund të 
përdorni një nga mbajtëset e shumta që shiten veçmas.
Mbajtja pastër e anës së jashtme të iPhone-it  Pastrojeni menjëherë iPhone-
in nëse bie në kontakt me ndotës që mund të shkaktojnë njolla, si p.sh. bojëra, 
makijazh, papastërti, ushqime, vajra dhe locione. Për pastrimin e iPhone-it 
shkëputni të gjitha kabllot dhe fikeni iPhone-in (shtypni dhe mbani shtypur 
butonin Gjumë/Zgjim dhe mandej rrëshqitni rrëshqitësin mbi ekran). Mandej 
përdorni një copë të butë, të lagur lehtë, pa fije liri. Shmangni lagështirën nga 
hapjet. Mos përdorni pastrues xhamash, pastrues orendish, sprej me aerosol, 
solucione, alkool, amoniak ose abrazivë për pastrimin e iPhone-it. Sipërfaqja 
e xhamit të përparmë ka një veshje që largon vajin. Për të hequr shenjat e 
gishtave, thjesht fshini sipërfaqet me një copë të butë, pa fije liri. Aftësia që ka 
kjo veshje për të larguar vajin do të dobësohet me kalimin e kohës në përdorim 



normal, dhe fërkimi i ekranit me material të ashpër do ta dobësojë edhe më 
shumë efektin e saj dhe mund të gërvishtë xhamin.
Shmangia e ujit dhe e vendeve të lagështa  Mos e përdorni iPhone-in në 
shi, ose pranë lavamanëve ose vendeve të tjera të lagështa. Kujdesuni të mos 
hidhni ushqim ose lëngje mbi iPhone. Në rast se iPhone laget, shkëputni të 
gjitha kabllot, fikeni iPhone-in (shtypni dhe mbani shtypur butonin Gjumë/
Zgjim dhe mandej rrëshqisni rrëshqitësin mbi ekran) përpara se ta pastroni 
dhe lëreni të thahet tërësisht përpara se ta rindizni. Mos u përpiqni ta thani 
iPhone-in me burim të jashtëm nxehtësie, si p.sh. në furrë me mikrovalë ose 
me tharëse flokësh. Dëmtimi i iPhone-it nëse bie në kontakt me lëngje nuk 
mbulohet nga garancia. 
Riparimi ose modifikimi i iPhone-it  Kurrë mos u përpiqni të riparoni ose të 
modifikoni vetë iPhone-in. iPhone nuk përmban pjesë që mund të ndërrohen 
nga përdoruesi, përveç kartës SIM dhe mbështetëses SIM. Zbërthimi i iPhone-
it, duke përfshirë dhe heqjen e vidave të jashtme dhe mbulesës së pasme, 
mund të shkaktojë dëme që nuk mbulohen nga garancia. Shërbimi duhet të 
ofrohet vetëm nga Apple ose nga një ofrues shërbimi i autorizuar nga Apple. 
Nëse keni pyetje, kontaktoni me Apple-in ose me një ofrues shërbimi të 
autorizuar nga Apple. Për informacion rreth shërbimit, shkoni te:   
www.apple.com/support/iphone/service/faq. 
Zëvendësimi i baterisë  Mos u përpiqni të zëvendësoni vetë baterinë e 
ringarkueshme të iPhone-it. Bateria mund të zëvendësohet vetëm nga Apple 
ose nga një ofrues shërbimi i autorizuar nga Apple. Për më tepër informacion 
rreth shërbimit të zëvendësimit të baterisë, shkoni te:  www.apple.com/
support/iphone/service/battery/country.
Ngarkimi i iPhone-it  Për ngarkimin e iPhone-it përdorni vetëm folenë 
bashkuese Apple me kabllo USB me një përshtatës rryme USB të Apple 
ose një portë USB me rrymë të lartë në një pajisje tjetër që pajtohet me 
standardin USB 2.0 dhe 1.1, një produkt ose aksesor tjetër të markës Apple të 
projektuar për të punuar me iPhone, ose një aksesor pale të tretë të certifikuar 
për të përdorur markat e Apple-it Works with iPhone ose Made for iPhone.
Lexoni të gjitha udhëzimet për cilindo nga produktet ose aksesorët përpara 
se t'i përdorni me iPhone. Apple nuk mban përgjegjësi për përdorimin e 
aksesorëve të palëve të treta, ose dëmtime të shkaktuara prej këtyre aksesorëve, 
ose për pajtimin e këtyre me standardet rregullatore dhe të sigurisë.
Kur përdorni përshtatësin e rrymës USB të Apple për ngarkimin e iPhone-it, 
sigurohuni se përshtatësi është montuar siç duhet përpara se ta vendosni 
në prizë. Mandej futni përshtatësin e rrymës USB të Apple-it në prizë. Mos e 
lidhni ose shkëputni përshtatësin e rrymës USB të Apple-it me duar të lagura.
Përshtatësi i rrymës USB i Apple-it mund të nxehet gjatë përdorimit normal. 
Siguroni gjithnjë hapësirë për ajrosje rreth përshtatësit të rrymës USB të 
Apple dhe manovrojeni me kujdes. Shkëputeni përshtatësin e rrymës USB të 
Apple nëse ndodh si më poshtë: 
 Â Kordoni i rrymës ose fisha është ngrënë ose dëmtuar. 
 Â Përshtatësi është i ekspozuar ndaj shiut, lëngjeve ose lagështisë së tepërt. 
 Â Kutia e përshtatësit është dëmtuar. 
 Â Dyshoni se përshtatësi ka nevojë për shërbim ose riparim. 
 Â Dëshironi të pastroni përshtatësin. 



Shmangia e dëmtimeve në dëgjim  Nëse marrësi, altoparlanti ose kufjet 
e cilido modeli përdoren në volum të lartë mund të shkaktojnë humbje të 
përhershme të dëgjimit. Vendoseni volumin në një nivel të sigurt. Me kalimin 
e kohës mund t'i përshtateni një volumi të lartë që mund të duket normal, 
por që mund t'ju dëmtojë dëgjimin. Nëse ndjeni tingëllimë në veshë ose të 
folur të mbytur, ndaloni dëgjimin dhe kryeni një kontroll të veshëve. Sa më 
i lartë volumi, aq më e shkurtër është koha gjatë së cilës mund t'ju preket 
dëgjimi. Që të mbroni dëgjimin ekspertët e veshëve këshillojnë: 
 Â Kufizoni kohën gjatë së cilës përdorni marrës, altoparlantë ose kufje të 

cilido modeli në volum të lartë. 
 Â Shmangni ngritjen e volumit kur doni të bllokoni mjedise të zhurmshme. 
 Â Uleni volumin nëse nuk dëgjoni njerëzit që flasin pranë jush. 

Për informacion se si të vendosni një kufi maksimal të volumit për iPhone-in,  
shikoni Udhëzuesin e përdorimit të iPhone-it.
Thirrjet e emergjencës  Nuk duhet të mbështeteni mbi pajisjet me valë për 
komunikime serioze si ato të emergjencave mjekësore. Përdorimi i iPhone-it 
për të thirrur shërbimet e urgjencës mund të mos funksionojë në të gjitha 
vendndodhjet ose në të gjitha kushtet e përdorimit. Numrat dhe shërbimet e 
emergjencës ndryshojnë sipas rajonit dhe ndonjëherë thirrjet e emergjencës 
mund të mos kryhen fare për shkak të mosdisponueshmërisë së rrjetit ose të 
ndërhyrjeve të mjedisit rrethues. Disa rrjete celulare mund të mos pranojnë 
thirrje emergjence nga iPhone nëse ky nuk përmban SIM, nëse SIM është i 
kyçur me PIN, ose nëse nuk e keni aktivizuar iPhone-in. 
Siguria në drejtimin e mjeteve të qarkullimit rrugor  Përdorimi i iPhone-it 
veçmas ose së bashku me kufje (edhe sikur të përdoren vetëm në njërin vesh) 
gjatë drejtimit të automjetit ose të biçikletës nuk rekomandohet dhe në disa 
zona është i paligjshëm. Kontrolloni dhe bindjuni ligjit dhe rregullave të 
përdorimit të pajisjeve celulare si iPhone në zona ku drejtoni mjete të qarkullimit 
rrugor. Jini të kujdesshëm dhe të vëmendshëm kur drejtoni automjet ose 
biçikletë. Nëse vendosni të përdorni iPhone-in ndërsa drejtoni automjetin, mbani 
parasysh këto udhëzime:1

 Â Kushtojini vëmendje të plotë drejtimit të automjetit ose të biçikletës 
dhe rrugës. 
Përdorimi i një pajisjeje celulare gjatë drejtimit të automjetit ose të biçikletës 
mund t'ju hutojë. Nëse vëreni se ju ndërpret ose ju huton nga drejtimi i 
çfarëdo lloj automjeti, biçiklete, ose nga kryerja e cilido veprimi që kërkon 
vëmendjen tuaj të plotë, hapni krahun dhe parkoni në anë të rrugës përpara 
se të kryeni ose t'i përgjigjeni një thirrje.

 Â Mësoni iPhone-in dhe veçoritë e tij si Kontrolli me zë, Të preferuarat, Së 
fundmi dhe Altoparlanti. 
Këto veçori ju ndihmojnë të bëni telefonata pa ju hequr vëmendjen nga 
rruga. Shikoni Udhëzuesin e përdorimit të iPhone-it për më tepër informacion.

 Â Përdorni një pajisje për duar të lira. 
Përfitoni nga aksesorët e shumtë për duar të lira që disponohen për 
përdorim me iPhone. Në disa zona mund të kërkohet përdorimi i një 
pajisjeje me duar të lira.

1 Përshtatur nga CTIA-Shoqëria e Pajisjeve me Valë® Këshilla për drejtim të 
sigurt të automjetit.



 Â Mbajeni iPhone-in në vende ku mund ta arrini lehtë. 
Mbajini sytë mbi rrugë. Nëse merrni një telefonatë në kohë të 
papërshtatshme, lëreni t'i kalojë sekretarisë telefonike.

 Â Përpiquni t'i planifikoni telefonatat në çastet kur makina do të jetë e 
ndaluar.
Vlerësoni trafikun përpara se të kryeni telefonata, ose kryejini ato kur nuk 
jeni në lëvizje ose përpara se të hyni në trafik.

 Â Bëjini me dije personit me të cilin po flisni se po drejtoni automjetin. 
Nëse është e nevojshme, pezullojeni telefonatën në kushte trafiku të 
rënduar ose moti të keq. Drejtimi i automjetit në shi, ngricë, dëborë, akull, 
mjegull dhe madje dhe në trafik të rënduar mund të jetë i rrezikshëm.

 Â Mos dërgoni mesazhe, postë, mbani shënime, shikoni numra telefoni 
ose kryeni çfarëdo lloj veprimi që kërkon vëmendjen tuaj gjatë drejtimit 
të automjetit. 
Shkrimi ose leximi i mesazheve ose i postës, përpilimi i listave të punëve 
për t'u bërë, ose shfletimi i librit të adresave iu heq vëmendjen nga 
përgjegjësia juaj kryesore, drejtimi i sigurt i automjetit.

 Â Mos u angazhoni në biseda tensionuese ose emotive që mund t'ju 
tërheqin vëmendjen. 
Bëjani të ditur njerëzve me të cilët flisni se po drejtoni automjetin dhe 
pezulloni bisedat që kanë gjasa t'ju heqin vëmendjen nga rruga.

Navigimi i sigurt  Mos u mbështesni mbi aplikacionet iPhone që ofrojnë 
harta, kurse të busullës dixhitale, informacion orientimi, drejtime,  ose navigim 
me bazë vendndodhjen për të përcaktuar vendndodhjet e sakta, afërsinë, 
orientimin, largësinë ose drejtimin. Këto aplikacione duhet të përdoren vetëm 
për ndihmë elementare në navigim.
Aplikacionet e hartave, drejtimeve dhe me bazë vendndodhjeje varen 
nga shërbimet e të dhënave. Këto shërbime të dhënash i nënshtrohen 
ndryshimeve dhe mund të mos disponohen në të gjitha zonat gjeografike, 
duke bërë që hartat, kurset e busullës dixhitale, drejtimet dhe informacionet 
me bazë vendndodhjeje të mos disponohen, të jenë të pasakta ose të paplota. 
iPhone përmban një busull të brendshme dixhitale të vendosur në këndin 
e lartë djathtas të iPhone-it. Përpikëria e kursit të busullës dixhitale mund 
të ndikohet negativisht nga ndërhyrjet magnetike ose ndërhyrje të tjera të 
mjedisit, duke përfshirë këtu ndërhyrjet e shkaktuara nga afërsia e magneteve 
të kufjeve të vogla të iPhone-it. Kurrë mos merrni për bazë vetëm busullën 
dixhitale për përcaktimin e drejtimit. Krahasoni informacionin e ofruar në 
iPhone me rrethinat ku ndodheni dhe drejtojuni shenjave të tabelave për 
zgjidhjen e mospërputhjeve.
Mos përdorni aplikacione me bazë vendndodhjeje ndërsa kryeni veprime 
që kërkojnë vëmendjen tuaj të plotë. Për informacion të rëndësishëm rreth 
drejtimit të kujdesshëm të automjetit, shikoni seksionin "Siguria e shoferit dhe 
pasagjerit". Bindjuni gjithnjë shenjave të tabelave dhe ligjeve dhe rregullave 
të zonave në të cilat përdorni iPhone-in. 
Për automjetet e pajisura me airbag  Jastëku i ajrit fryhet me forcë të 
madhe. Mos e vendosni iPhone-in ose cilindo nga aksesorët e tij në zonën 
mbi jastëkun e ajrit ose në zonën ku lëshohet jastëku i ajrit.



Krizat, të fikëtit dhe lodhja e syve  Një numër i vogël njerëzish mund 
të kenë kriza ose t'u bjerë të fikët (edhe sikur të mos kenë pasur më parë 
incidente të tilla) nëse ekspozohen në drita ose modele dritash që ndizen 
e fiken si p.sh kur luajnë videolojëra ose kur shikojnë video. Nëse keni 
përjetuar më parë gjendje krize ose të fikëti, ose nëse keni historik familjar 
incidentesh të tilla, duhet të konsultoheni me doktorin përpara se të luani 
videolojëra (nëse disponohen) ose përpara se të shikoni video në iPhone-in 
tuaj. Ndërpriteni përdorimin e iPhone-it dhe konsultohuni me doktorin nëse 
përjetoni dhimbje koke, gjendje të fikëti, kriza, spazma, dridhje të syrit ose 
muskulare, humbje të vetëdijes, lëvizje të pavullnetshme ose çorientim. Për 
të ulur rrezikun nga dhimbjet e kokës, të fikëtit, krizat dhe lodhja e syve, 
shmangni përdorimin për kohë të gjata, mbajeni iPhone-in në njëfarë largësie 
nga sytë, përdoreni në një dhomë të ndriçuar mirë si dhe bëni pushime të 
shpeshta. 
Rreziqe mbytjeje  iPhone përmban pjesë të vogla, të cilat mund të përbëjnë 
rrezik mbytjeje për fëmijët e vegjël. Mbajeni iPhone-in dhe aksesorët e tij larg 
fëmijëve të vegjël.
Lëvizjet e përsëritura  Kur kryeni lëvizje të përsëritura si shtypja ose luajtja e 
lojërave në iPhone, mund të ndjeni shqetësime të ndryshme në duar, krahë, 
supe, qafë ose pjesë të tjera të trupit. Bëni pushime të shpeshta dhe nëse keni 
shqetësime gjatë ose pas një përdorimi të tillë, ndërpriteni përdorimin dhe 
vizitohuni te doktori.
Atmosferë me rrezik shpërthimi  Fikeni iPhone-in (shtypni dhe mbani 
shtypur butonin Gjumë/Zgjim dhe mandej rrëshqisni rrëshqitësin mbi ekran) 
kur ndodheni në zona me atmosferë me rrezik shpërthimi. Mos e ngarkoni 
iPhone-in dhe bindjuni të gjitha tabelave dhe udhëzimeve. Shkëndijat në 
zona të tilla mund të shkaktojnë shpërthim ose zjarr, duke rezultuar në 
lëndime të rënda ose deri dhe në vdekje.
Zonat me atmosferë me rrezik shpërthimi janë shpesh, por jo gjithmonë, të 
shënuara qartë si të tilla. Zonat me rrezik mund të jenë: zonat e karburantit 
(si pikat e karburantit); nën kuvertën e anijeve; vendet për ruajtjen ose 
transferimin e lëndëve djegëse ose kimike; automjetet që përdorin gaz të 
lëngët të naftës (si propani ose butani); zona ku ajri përmban kimikate ose 
grimca (si drithërat, pluhuri ose metali); dhe në çdo zonë tjetër ku do t'ju 
këshillohej normalisht të fikni motorin e makinës.
Përdorimi i bashkuesve dhe i portave  Mos e fusni asnjëherë me forcë 
bashkuesin në portë. Kontrolloni për pengesa të mundshme para portës. Nëse 
bashkuesi dhe porta nuk puthiten me lehtësi, gjasat janë që nuk përshtaten me 
njëri-tjetrin. Sigurohuni se bashkuesi i përshtatet portës dhe se e keni vendosur 
bashkuesin siç duhet në portë.
Aksesorët dhe efektshmëria e valëve  Jo të gjithë aksesorët e iPod-it pajtohen 
plotësisht me iPhone. Aktivizimi i Modalitetit të avionit në iPhone mund të 
eliminojë ndërhyrjet zanore midis iPhone-it dhe aksesorit. Kur Modaliteti i 
avionit është aktiv, nuk mund të kryeni ose të merrni telefonata ose veçori që 
kërkojnë komunikim me valë. Në kushte të caktuara, aksesorë të caktuar mund 
të ndikojnë në efektshmërinë e valëve të iPhone-it. Riorientimi ose ripozicionimi i 
iPhone-it dhe i aksesorit të lidhur mund të përmirësojë efektshmërinë e valëve.



Ruajtja e iPhone-it në temperatura të pranueshme  iPhone është projektuar 
të përdoret në temperatura midis 0º dhe 35º C (32º deri në 95º F) dhe të 
ruhet në temperatura midis -20º dhe 45º C (-4º deri në 113º F). Kushtet e 
temperaturave të ulëta ose të larta mund të shkurtojnë përkohësisht jetën e 
baterisë ose t'i shkaktojnë iPhone-it funksionim të përkohshëm anormal. Lënia 
e iPhone-it në një automjet të parkuar ose nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit 
mund t'i shkaktojë tejkalim të këtyre diapazoneve të temperaturave të ruajtjes 
ose të përdorimit. Shmangni ndryshimet e menjëhershme në temperaturë 
ose lagështi kur përdorni iPhone-in, pasi mund të krijohet kondensim mbi ose 
brenda iPhone-it.
Nxehja e iPhone-it gjatë përdorimit ose gjatë ngarkimit të baterisë është 
normale. Pjesa e jashtme e iPhone-it funksionon si sipërfaqe ftohëse që 
përcjell nxehtësinë nga brenda pajisjes në ajrin më të freskët jashtë saj.
Ekspozimi ndaj energjisë së radiofrekuencave  iPhone përmban marrës 
dhe transmetues radio. Kur është ndezur, iPhone merr dhe dërgon energji 
radiofrekuence (RF) përmes antenave të tij. Antena e celularit iPhone gjendet 
në pjesën e pasme të iPhone-it, pranë bashkuesit të folesë. Antena e Wi-Fi dhe 
Bluetooth® gjendet pranë cepit të sipërm mbrapa të iPhone-it. 
Për efektshmëri optimale të pajisjes celulare dhe për të siguruar se ekspozimi 
njerëzor ndaj energjisë RF nuk tejkalon udhëzimet e FCC, IC dhe të Bashkimit 
Evropian, ndiqni gjithnjë këto udhëzime dhe masa paraprake: Kur kryeni 
telefonatë me anë të marrësit të integruar audio të iPhone-it, mbajeni 
iPhone-in me bashkuesin e folesë me drejtim për poshtë nga supi për të rritur 
largësinë nga antena. Kur përdorni iPhone-in pranë trupit tuaj për thirrje me 
zë ose për transmetime të të dhënave me anë të valëve përmes rrjetit celular, 
mbajeni iPhone-in së paku 15 mm (5/8 inç) larg trupit dhe përdorni vetëm 
kuti mbajtëse, kapëse rripi, ose mbajtës që nuk kanë pjesë metalike dhe që 
ruajnë së paku largësi 15 mm (5/8 inç) nga iPhone dhe trupi. 
iPhone është projektuar dhe prodhuar në pajtim me kufijtë e ekspozimit 
ndaj energjisë RF të përcaktuara nga Komisioni Federal i Komunikimeve 
(FCC) i Shteteve të Bashkuara, i Industrisë së Kanadasë (IC) dhe i autoriteteve 
rregullatore të Japonisë, Bashkimit Evropian dhe vendeve të tjera. Ekspozimi 
standard matet me njësinë e njohur si koeficient specifik i absorbimit, ose 
SAR. Kufiri SAR i vlefshëm për iPhone i përcaktuar nga FCC është 1,6 vat për 
kg (W/kg), nga Industria e Kanadasë 1,6 W/kg dhe nga Këshilli i Bashkimit 
Evropian 2,0 W/kg. Testet për SAR kryhen sipas pozicioneve standarde të 
përdorimit (p.sh. pranë veshit, ose të veshura në trup) të përcaktuara nga këto 
agjenci, ku iPhone transmeton në nivelin më të lartë të certifikuar të fuqisë në 
të gjithë bandat e testuara të frekuencës. Ndonëse SAR përcaktohet në nivelin 
më të lartë të certifikuar të fuqisë në çdo bandë të frekuencës, niveli aktual 
SAR i iPhone-it kur është në punë mund të jetë shumë më poshtë se vlera 
maksimale pasi iPhone e rregullon fuqinë e transmetimit celular pjesërisht 
duke marrë për bazë afërsinë ndaj rrjetit me valë. Në përgjithësi, sa më pranë 
të gjendeni ndaj qendrës celulare bazë, aq më i ulët është niveli i fuqisë së 
transmetimit celular.



iPhone është testuar2 dhe plotëson udhëzimet e ekspozimit për celularë, 
Wi-Fi dhe Bluetooth të FCC-së, IC-së dhe RF-së së Bashkimit Evropian. Vlera 
maksimale SAR e iPhone-it për çdo bandë frekuence përvijohet më poshtë:

Banda e 
frekuencës

Trupi3 Koka Kufiri SAR 1g FCC dhe IC 
(W/kg)

GSM 850 0.52 0.63 1.6

GSM 1900 0.26 0.79 1.6

UMTS II 1900 0.33 1.19 1.6

UMTS V 850 0.67 0.56 1.6

Wi-Fi 0.06 0.52 1.6

Banda e 
frekuencës

Trupi3 Koka Kufiri SAR 10g EU (W/kg)

EGSM 900 0.45 0.40 2.0

GSM 1800 0.19 0.72 2.0

UMTS I 2100 0.42 1.10 2.0

Wi-Fi 0.04 0.24 2.0

Matja SAR e iPhone-it mund të tejkalojë udhëzimet e ekspozimit të FCC-së 
për përdorim me pajisjen veshur në trup nëse kjo pozicionohet më pak se 15 
mm (5/8 inç) nga trupi (p.sh. kur mbani iPhone-in në xhep). 
Nëse shqetësoheni në lidhje me ekspozimin ndaj energjisë RF, mund ta 
kufizoni më tej ekspozimin duke kufizuar kohën e përdorimit të iPhone-it 
(duke qenë se koha është faktor në ekspozimin që merr personi), duke 
përdorur një pajisje për duar të lira si dhe duke shtuar largësinë mes trupit 
dhe iPhone-it (pasi niveli i ekspozimit bie së tepërmi me rritjen e largësisë).
Informacion shtesë  Për më tepër informacion nga FCC-ja, për sa i përket 
ekspozimit ndaj energjisë RF, shikoni:  www.fcc.gov/oet/rfsafety.
FCC-ja dhe Administrata e Ushqimit dhe e Barnave e SHBA-së (FDA) disponojnë 
një faqe për konsumatorin në www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/Ra

2 Aparati është i testuar sipas standardeve të masës dhe procedurave të 
specifikuara në Buletinin FCC OET 65, Shtojca C (Botimi 01-01) dhe IEEE 1528-
2003, dhe Kanada RSS. iPhone ndjek Rekomandimin e Këshillit të Evropës, 
të 12 korrikut 1999, në lidhje me kufizimin e ekspozimit të publikut të gjerë 
ndaj fushave elektromagnetike [1999/519/KE]. 

3 iPhone të mbahet 15 mm (5/8 inç) larg trupit.



diationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/
CellPhones/default.htm ku adresojnë pyetjet rreth sigurisë së telefonave 
celularë. Kontrolloni herë pas here faqen për përditësime.
Për informacion rreth kërkimit shkencor në lidhje me ekspozimin ndaj energjisë 
RF, shikoni Bazën e të Dhënave të Kërkimit EMF që disponohet nga Organizata 
Botërore e Shëndetësisë në:  www.who.int/peh-emf/research/database.
Ndërhyrjet në radiofrekuencë  Emisionet e radiofrekuencës nga pajisjet 
elektronike mund të ndikojnë negativisht në funksionimin e pajisjeve të 
tjera elektronike duke iu shkaktuar avari. Ndonëse iPhone është projektuar, 
testuar dhe prodhuar në pajtim me rregullat që veprojnë mbi emisionet 
e radiofrekuencës në shtete si SHBA-ja, Kanadaja, Bashkimi Evropian dhe 
Japonia, transmetuesit me valë dhe qarqet elektrike në iPhone mund të 
shkaktojnë ndërhyrje në pajisje të tjera elektronike. Ndaj, merrni këto masa 
paraprake:
Në avionë  Përdorimi i iPhone-it mund të ndalohet gjatë udhëtimit në avion. 
Për më tepër informacion rreth përdorimit të Modalitetit të avionit për të fikur 
transmetuesit me valë të iPhone-it, shikoni Udhëzuesin e përdorimit të iPhone-it.
Në automjete  Emetimet e radiofrekuencës nga iPhone mund të ndikojnë në 
sistemet elektrike të automjeteve. Verifikoni me prodhuesin ose përfaqësuesin 
e tij për sa i përket automjetit tuaj.
Në stimuluesit kardiakë  Shoqata e Prodhuesve të Industrisë së Shëndetësisë 
rekomandon që të ruhet një largësi minimale prej 15 cm (6 inç) midis telefonit 
të mbajtur në dorë dhe stimuluesit kardiak, për të shmangur kështu ndonjë 
ndërhyrje të mundshme me këtë të fundit. Personat me stimulues kardiak:
 Â Duhet të mbajnë gjithnjë iPhone-in mbi 15 cm (6 inç) nga stimuluesi 

kardiak kur telefoni është i ndezur
 Â Nuk duhet të mbajnë iPhone-in në xhepat mbi gjoks
 Â Duhet të përdorin veshin e kundërt nga stimuluesi kardiak për të zvogëluar 

ndërhyrjen e mundshme
Nëse keni shkak të dyshoni se ka ndërhyrje, fikeni menjëherë iPhone-in. 
(Shtypni dhe mbani shtypur butonin Gjumë/Zgjim derisa të shfaqet 
rrëshqitësi i kuq, mandej tërhiqni rrëshqitësin.)
Në aparatet e dëgjimit  iPhone mund të ndërhyjë në aparatet e dëgjimit. 
Nëse ndodh diçka e tillë, konsultohuni me prodhuesin e aparatit ose me 
mjekun për alternativa të tjera ose për zgjidhje të problemit.
Në pajisje të tjera mjekësore  Nëse përdorni pajisje të tjera vetjake 
mjekësore, konsultohuni me prodhuesin e pajisjes ose me mjekun për të parë 
nëse është e izoluar si duhet nga emetimet e radiofrekuencës nga iPhone.
Në mjedise të kujdesit shëndetësor  Spitalet dhe mjedise të tjera të kujdesit 
shëndetësor mund të përdorin pajisje që janë veçanërisht të ndjeshme ndaj 
emetimeve të radiofrekuencave të jashtme. Fikeni iPhone-in kur diçka e tillë ju 
kërkohet nga stafi ose nga tabelat e vendosura në këto mjedise.
Në zona shpërthimi ose në mjedise me shenja të posaçme  Për të shmangur 
ndërhyrjen në operacionet e shpërthimit, fikeni iPhone-in nëse ndodheni 
në "zona shpërthyese" ose në zona të shënjuara me tabela "Fikni radiot e 
dyanshme". Bindjuni të gjithë tabelave dhe udhëzimeve.



Certifikimi dhe pajtueshmëria
Shikoni iPhone-in për shenjat e certifikimit dhe të pajtueshmërisë sipas 
pajisjes përkatëse. Për t'i parë, zgjidhni Cilësimet > Të përgjithshme > Dijeni 
> Rregullatore. 
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Vini re:  Ndryshimet ose modifikimet ndaj këtij produkti, që nuk janë 
autorizuar nga Apple, mund të zhvlerësojnë EMC-në dhe pajtueshmërinë 
me rregullat e pajisjeve me valë dhe t'ju heqin autoritetin për të përdorur 
pajisjen. Ky produkt ka demonstruar pajtueshmërinë me EMC-në në kushte 
që përfshinin përdorimin e pajisjeve të rregullta periferike dhe të kabllove të 
izoluar midis përbërësve të sistemit. Është e rëndësishme të përdorni pajisje 
të rregullta periferike dhe kabllo të izoluara midis përbërësve të sistemit për 
të zvogëluar gjasat e shkaktimit të ndërhyrjes në radio, televizorë dhe pajisje 
të tjera elektronike.

Deklarata e pajtueshmërisë me FCC 
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.
Note:  This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits 
are designed to provide reasonable protection against harmful interference 
in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures:
 Â Reorient or relocate the receiving antenna.
 Â Increase the separation between the equipment and receiver.
 Â Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected.
 Â Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Deklarata kanadeze e pajtueshmërisë 
Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. Cet appareil 
numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. This 
device complies with RSS 210 of Industry Canada. This Class B device meets all 
the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations. 
Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du 
Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.



This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not 
cause interference, and (2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie 
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) cet appareil doit 
accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.

Përputhshmëria rregullatore e Bashkimit Evropian
Pajisja plotëson Kërkesat e ekspozimit RF 1999/519/KE, Rekomandimi i Këshillit 
i 12 korrikut 1999 në lidhje me kufizimin e ekspozimit të publikut të gjerë 
ndaj fushave elektromagnetike (0–300 GHz). Kjo pajisje plotëson standardet e 
mëposhtme të përputhshmërisë:
EN 300 328, EN 301 489-17, EN 301 511, EN 301 908, EN 50385
Kjo pajisje me valë është në pajtim me Direktivën R&TTE.

Deklarata e përputhshmërisë e BE-së
Български  Apple Inc. декларира, че това устройство с клетъчен, Wi-Fi и 
Bluetooth предавател е в съответствие със съществените изисквания и 
другите приложими правила на Директива 1999/5/ЕС.
Česky  Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto mobilní zařízení s 
technologií Wi-Fi a Bluetooth vyhovuje základním požadavkům a dalším 
příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Dansk  Undertegnede Apple Inc. erklærer herved, at følgende udstyr 
cellular, Wi-Fi og Bluetooth overholder de væsentlige krav og øvrige 
relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch  Hiermit erklärt Apple Inc., dass sich Mobiltelefon, Wi-Fi und 
Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und 
den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG  
befinden.
Eesti  Käesolevaga kinnitab Apple Inc., et see mobiil-, Wi-Fi- ja Bluetooth-
seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist 
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English  Hereby, Apple Inc. declares that this cellular, Wi-Fi, and Bluetooth 
device is in compliance with the essential requirements and other relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC.
Español  Por medio de la presente Apple Inc. declara que este dispositivo 
celular, Wi-Fi y Bluetooth cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera 
otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά  Mε την παρούσα, η Apple Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή 
κινητού, Wi-Fi και Bluetooth συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και 
τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Français  Par la présente Apple Inc. déclare que l’appareil cellulaire, 
Wi-Fi, et Bluetooth est conforme aux exigences essentielles et aux autres 
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Islenska  Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki, sem er farsími, 
þráðlaus og með blátannartækni (e: cellular, Wi-Fi and Bluetooth,) fullnægir 



lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar  
1999/5/EC.
Italiano  Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo cellulare, 
Wi-Fi e Bluetooth è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski  Ar šo Apple Inc. deklarē, ka cellular, Wi-Fi un Bluetooth ierīce atbilst 
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem 
noteikumiem.
Lietuvių  Šiuo „Apple Inc.“ deklaruoja, kad korinio, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ 
ryšio įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos 
nuostatas.
Magyar  Alulírott, Apple Inc. nyilatkozom, hogy a mobil, Wi-Fi és Bluetooth 
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv 
egyéb elõírásainak.
Nederlands  Hierbij verklaart Apple Inc. dat het toestel cellular, Wi-Fi, en 
Bluetooth in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere 
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk  Apple Inc. erklærer herved at dette mobiltelefon-, Wi-Fi- og 
Bluetooth-apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige 
relevante krav i EU-direktivet 1999/5/EF.
Polski  Niniejszym Apple Inc. oświadcza, że ten telefon komórkowy, 
urządzenie Wi-Fi oraz Bluetooth są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz 
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português  Apple Inc. declara que este dispositivo móvel, Wi-Fi e Bluetooth 
está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da 
Directiva 1999/5/CE.
Română  Prin prezenta, Apple Inc. declară că acest aparat celular, Wi-Fi și 
Bluetooth este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu celelalte prevederi 
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensko  Apple Inc. izjavlja, da so celične naprave ter naprave Wi-Fi in 
Bluetooth skladne z  bistvenimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili 
direktive 1999/5/ES.
Slovensky  Apple Inc. týmto vyhlasuje, že toto mobilné, Wi-Fi & Bluetooth 
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia 
Smernice 1999/5/ES.
Suomi  Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä matkapuhelin-, Wi-Fi- ja 
Bluetooth-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja 
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska  Härmed intygar Apple Inc. att denna mobiltelefoni-, Wi-Fi-, och 
Bluetooth-enhet står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Një kopje e Deklaratës së përputhshmërisë së BE-së disponohet në: 
www.apple.com/euro/compliance
iPhone mund të përdoret në shtetet e mëposhtme:



Kufizimet e Komunitetit Evropian 
Français  Pour usage en intérieur uniquement. Consultez l’Autorité de 
Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour 
connaître les limites d’utilisation des canaux 1 à 13. www.arcep.fr
Italiano  Approvato esclusivamente per l’uso in locali chiusi. L’utilizzo 
all’esterno dei propri locali è subordinato al rilascio di un’autorizzazione 
generale.

Deklarata e pajtueshmërisë e Japonisë—Deklaratë VCCI 
e klasit B

Kushtet e iPhone-it
KUJDES:  DUKE PËRDORUR IPHONE-IN TUAJ, JU PRANONI QË T’I 
NËNSHTROHENI KUSHTEVE TË MËPOSHTME TË APPLE DHE TË PALËVE 
TË  TRETA:
A.  MARRËVESHJA E LIÇENSËS SË SOFTWARE-IT TË APPLE IPHONE
B.  NJOFTIMET NGA APPLE
C.  KUSHTET E GOOGLE MAPS
D.  KUSHTET E YOUTUBE

APPLE INC. MARRËVESHJA E LIÇENSËS SË SOFTWARE-IT 
TË APPLE IPHONE 
Liçensë për përdorim individual
LEXOJENI ME KUJDES KËTË MARRËVESHJE TË LIÇENSËS SË SOFTWARE-IT 
(“LIÇENSA”) PËRPARA SE TË FILLONI TË PËRDORNI IPHONE-IN TUAJ APO TË 
SHKARKONI PËRDITËSIMIN E SOFTWARE-IT QË SHOQËRON KËTË LIÇENSË. 
DUKE PËRDORUR IPHONE-IN TUAJ APO SHKARKUAR KËTË PËRDITËSIM 
TË SOFTWARE-IT, SIPAS RASTIT, JU PRANONI KUSHTET E KËSAJ LIÇENSE, 
PËRVEÇSE KUR JU KTHENI MBRAPSHT IPHONE-IN NË PËRPUTHJE ME 
POLITIKËN E APPLE PËR RIKTHIMIN. NËSE JU NUK I PRANONI KUSHTET E 
KËSAJ LIÇENSE, MOS E PËRDORNI IPHONE-IN AS MOS SHKARKONI KËTË 
PËRDITËSIM TË SOFTWARE-IT. NËSE JU NUK I PRANONI KUSHTET E KËSAJ 
LIÇENSE, JU MUND TA KTHENI MBRAPSHT IPHONE-IN BRENDA PERIUDHËS 
SË RIKTHIMIT PRANË DYQANIT APPLE OSE DISTRIBUTORIT TË AUTORIZUAR, 
KU JU E KENI MARRË, PËR RIMBURSIM, NË PËRPUTHJE ME POLITIKËN E 
APPLE PËR RIKTHIMIN QË MUND TA GJENI TEK  
http://www.apple.com/legal/sales_policies/.
1. Të përgjithshme. Software-i (përfshirë kodin Boot ROM dhe software tjetër 
të integruar), dokumentacioni, ndërfaqet, përmbajtja, germat dhe çdo e 
dhënë e furnizuar së bashku me iPhone-in tuaj (“Software-i Fillestar iPhone”), 



siç mund të përditësohet apo zëvendësohet me funksione të përmirësuara, 
përditësime të software-it ose nga software-i i rikthimit të sistemit ne gjendjen 
fillestare ofruar nga Apple (“Përditësimet e Software-it iPhone”), qoftë në 
formën e memories vetëm të lexueshme apo në çfarëdo suporti ose formë 
tjetër (Software-i Fillestar iPhone dhe Përditësimet e Software-it iPhone do të 
quhen bashkërisht “Software-i iPhone”) nuk ju janë shitur por ju janë dhënë 
me liçensë nga Apple Inc. (“Apple”) për përdorim vetëm sipas kushteve të kësaj 
Liçense. Apple dhe liçensuesit e tij kanë dhe mbajnë pronësinë e Software-it 
iPhone dhe ruajnë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht.
Apple, sipas gjykimit të tij, mund të bëjë të disponueshme në të ardhmen 
përditësime të software-it të sistemit operativ për iPhone-in tuaj. Përditësimet, 
nëse do të ketë, mund të mos përfshijnë detyrimisht të gjitha funksionet 
ekzistuese të software-it apo funksione të reja që Apple do të mundësojë për 
modelet më të reja të iPhone-it.
2. Përdorimet e lejuara dhe kufizimet e Liçensës.
(a) Sipas kushteve dhe afateve të kësaj Liçense, ju jepet një liçensë 
joekskluzive dhe e kufizuar për të përdorur Software-in iPhone mbi një 
aparat individual iPhone të markës Apple. Përveç sa lejohet në Seksionin 
2(b) më poshtë, kjo Liçensë nuk lejon që Software-i iPhone të ekzistojë në 
më shumë se një aparat iPhone të markës Apple në të njëjtën kohë ose në 
çfarëdo telefoni tjetër dhe ju nuk mund të shpërndani dhe as të bëni të 
disponueshëm Software-in iPhone mbi një rrjet nëpërmjet të cilit ai do të 
mund të përdorej nga disa aparate në të njëjtën kohë. Kjo Liçensë nuk ju jep 
asnjë të drejtë që të përdorni ndërfaqet në pronësi të Apple dhe as të drejtat 
e pronësisë intelektuale mbi disenjon, zhvillimin, prodhimin, liçensimin apo 
shpërndarjen e aksesorëve, aparateve ose aplikimeve të software-it të palëve 
të treta, që përdoren me iPhone-in. Disa nga këto të drejta mund të jepen 
nga Apple nëpërmjet liçensave të veçanta. Për informacion të mëtejshëm 
mbi zhvillimin e aparateve dhe aksesorëve të palëve të treta për iPhone, jeni 
të lutur të dërgoni një email tek madeforipod@apple.com. Për informacion të 
mëtejshëm mbi zhvillimin e software-it për aplikimet për iPhone, jeni të lutur 
të dërgoni një email tek devprograms@apple.com.
(b) Sipas kushteve dhe afateve të kësaj Liçense, ju jepet një liçensë 
joekskluzive dhe e kufizuar për të shkarkuar Përditësimet e Software-it të 
iPhone që mund të bëhen të disponueshme nga Apple për modelin tuaj 
të iPhone për të përditësuar ose rikthyer në gjendjen fillestare software-in 
për çdo iPhone që ju zotëroni apo kontrolloni. Kjo Liçensë nuk ju lejon që të 
përditësoni apo riktheni në gjendjen fillestare aparate iPhone që nuk janë në 
zotërimin apo kontrollin tuaj dhe ju nuk mund të shpërndani dhe as të bëni 
të disponueshme Përditësimet e Software-it iPhone mbi një rrjet nëpërmjet 
të cilit ato do të mund të përdoreshin nga disa aparate apo kompjuter në 
të njëjtën kohë. Ju mund të krijoni një kopje të Përditësimeve të Software-it 
iPhone të ruajtur në kompjuterin tuaj në format të lexueshëm nga makina, 
vetëm për qëllime krijimi të një kopjeje rezervë, me kusht që krijimi i kopjes 
rezervë të përmbajë të gjitha njoftimet për të drejtën e autorit apo të të 
drejtave të tjera të pronësisë që përmban edhe origjinali.
(c) Ju nuk mund dhe jeni dakord që të mos kopjoni (përveçse kur lejohet 
shprehimisht në këtë Liçensë), shpërbëni, çmontoni, tentoni të arrini tek kodi 
në burim, kodoni, modifikoni ose krijoni produkte dytësore të Software-it 
iPhone ose të çdo shërbimi që ofrohet nga Software-i iPhone, ose të një 



pjese të tij (me përjashtim dhe deri në atë masë që secili prej kufizimeve 
të mësipërm lejohet nga ligji i zbatueshëm ose deri në atë masë që mund 
të lejohet nga kushtet e liçensimit që rregullojnë përdorimin e pjesëve 
përbërëse me burim të hapur që përfshihen në Software-in iPhone) dhe 
as të mos ia mundësoni veprimet e lartpërmendura ndonjë personi tjetër. 
Çdo përpjekje për të kryer veprimet e lartpërmendura është një shkelje e të 
drejtave të Apple dhe të liçensuesve të tij të Software-it iPhone. 
(d) Duke ruajtur të dhëna/përmbajtje në iPhone-in tuaj, ju po krijoni një kopje 
dixhitale. Në disa juridiksione, krijimi i kopjeve dixhitale pa miratimin paraprak 
të mbajtësit të të drejtave nuk është i ligjshëm. Software-i iPhone mund 
të përdoret për të riprodhuar materiale për aq kohë sa ky përdorim është 
i kufizuar në riprodhimin e materialeve që nuk mbrohen nga të drejtat e 
autorit, materialeve për të cilat ju zotëroni të drejtat e autorit ose materialeve 
për riprodhimin e të cilave ju jeni i autorizuar ose i lejuar nga ligji.  
(e) Ju pranoni që të përdorni Software-in iPhone dhe Shërbimet (siç 
përcaktohen në Seksionin 5 më poshtë) në përputhje me të gjitha ligjet e 
zbatueshme, përfshirë ligjet e vendit apo të krahinës ku ju banoni ose nga i 
cili shkarkoni apo përdorni Shërbimet dhe Software-in iPhone.
3. Transferimi. Ju nuk mund të jepni apo merrni me qira, të jepni hua, shisni, 
rishpërndani ose jepni me nën-liçensë Software-in iPhone. Megjithatë, ju 
mund të kryeni një transferim të njëhershëm dhe të përhershëm të të gjitha 
të drejtave tuaja të liçensës për Software-in iPhone tek një palë tjetër në lidhje 
me transferimin e pronësisë së iPhone-it tuaj, me kusht që: (a) transferimi të 
përfshijë iPhone-in tuaj dhe të gjithë Software-in iPhone, përfshirë të gjitha 
pjesët e tij përbërëse, aparatin fillestar të komunikimit, materialet e shtypura 
dhe këtë Liçensë; (b) ju të mos mbani asnjë kopje të Software-it iPhone, të plotë 
apo të pjesshme, përfshirë kopjet e ruajtura në një kompjuter apo në pajisje 
të tjera ruajtjeje; dhe (c) pala që merr Software-in iPhone të lexojë dhe pranojë 
kushtet dhe afatet e kësaj Liçense.
4. Miratimi i përdorimit të të dhënave. 
(a) Të dhënat e përdorimit dhe diagnostikimit anonim. Ju pranoni që Apple, 
shoqëritë e kontrolluara dhe agjentët e Apple mund të mbledhin, ruajnë, 
përpunojnë dhe përdorin informacion diagnostikues, teknik, përdorues dhe 
informacione të tjera të lidhura me këto, duke përfshirë por pa u kufizuar në 
informacionin mbi iPhone-in tuaj, kompjuterin, software-in e sistemit dhe të 
aplikimit si dhe njësitë periferike, informacion ky që mblidhet periodikisht 
për të lehtësuar ofrimin e përditësimeve të software-it, mbështetjen teknike 
të produktit dhe shërbime të tjera ndaj jush (nëse ekzistojnë) ne lidhje me 
Software-in iPhone dhe për të verifikuar përputhshmërinë me kushtet e kësaj 
Liçense. Apple mund të përdorë këtë informacion për sa kohë që është i 
mbledhur në mënyrë anonime, në një formë që nuk ju identifikon personalisht, 
për të përmirësuar produktet tona apo për t’ju ofruar shërbime dhe teknologji. 
(b) Të dhënat e vendndodhjes. Apple, partnerët dhe të liçensuarit e tij mund 
të ofrojnë disa shërbime të caktuara nëpërmjet iPhone-it tuaj që mbështeten 
në informacione që kanë të bëjnë me vendndodhjen. Për të ofruar dhe 
përmirësuar këto shërbime, atje ku është e mundur, Apple, partnerët dhe të 
liçensuarit e tij mund të transmetojnë, mbledhin, ruajnë, përpunojnë dhe 
përdorin të dhënat e vendndodhjes suaj, duke përfshirë vendndodhjen 
gjeografike në kohë reale të iPhone-it tuaj dhe kërkimet mbi gjetjen e 
vendndodhjes. Të dhënat dhe kërkimet mbi vendndodhjen, të mbledhura 



nga Apple, janë të mbledhura në një formë të tillë që nuk ju identifikon 
personalisht dhe mund të përdoren nga Apple, partnerët dhe të liçensuarit e 
tij për të ofruar dhe përmirësuar produktet dhe shërbimet që kanë lidhje me 
vendndodhjen. Duke përdorur çdo shërbim në lidhje me vendndodhjen të 
ofruar nëpërmjet iPhone-it tuaj, ju pranoni dhe lejoni që Apple, partnerët 
dhe të liçensuarit e tij të transmetojnë, mbledhin, mbajnë, përpunojnë dhe 
përdorin të dhënat dhe kërkimet mbi vendndodhjen tuaj për të ofruar dhe 
përmirësuar këto produkte dhe shërbime. Ju mund ta anuloni ketë miratim 
në çdo moment duke shkuar tek funksioni Shërbime të Vendndodhjes në 
iPhone-in tuaj, duke çaktivizuar funksionin global Shërbime të Vendndodhjes 
ose atë të vendndodhjes individuale për secilin aplikim të njoftimit të 
vendndodhjes në iPhone-in tuaj. Mospërdorimi i këtyre funksioneve nuk do 
të ndikojë funksionet e mosgjetjes së vendndodhjes së iPhone-it tuaj. Kur 
përdorni aplikime apo shërbime të palëve të treta në iPhone-in tuaj, te cilat 
përdorin apo ofrojnë të dhënat e vendndodhjes, ju jeni subjekt dhe duhet 
të shqyrtoni kushtet e këtyre palëve të treta dhe politikën e ruajtjes së jetës 
private mbi përdorimin e të dhënave të vendndodhjes nga aplikimet apo 
shërbimet e këtyre palëve të treta.
(c) Publiciteti sipas interesit. Apple mund t’ju ofrojë njoftime publicitare 
nëpërmjet celularit, sipas interesit. Nëse ju nuk dëshironi që të merrni këto 
njoftime në iPhone-in tuaj, ju mund të zgjidhni që t’i refuzoni ato duke 
vizituar ketë lidhje në iPhone-in tuaj: http://oo.apple.com. Nëse zgjidhni 
që t’i refuzoni, ju do të vazhdoni që të merrni të njëjtin numër njoftimesh 
publicitare, që mund të jenë të një rëndësie më të vogël sepse nuk do të 
bazohen më në interesin tuaj. Ju mund të vazhdoni të shikoni njoftime 
publicitare në lidhje me përmbajtjen në një faqe interneti ose në një aplikim 
ose bazuar në një informacion tjetër jopersonal. Kjo e drejtë për refuzim është 
e zbatueshme vetëm për shërbimet e publicitetit të Apple dhe nuk prek 
publicitetin sipas interesit që vjen nga rrjete të tjera publicitare.
Informacioni juaj do të trajtohet në çdo moment në përputhje me Politikën e 
Ruajtjes së Privatësisë së Apple, e cila përfshihet për referencë në ketë Liçensë 
dhe mund të shikohet tek: www.apple.com/legal/privacy/.
5. Shërbimet dhe materialet e palëve të treta. 
(a) Software-i iPhone mundëson aksesin tek shërbimet e Apple si iTunes Store, 
App Store, Game Center dhe tek shërbime dhe faqe interneti të tjera të Apple 
dhe të palëve të treta (bashkërisht dhe veçmas, “Shërbimet”). Përdorimi i 
Shërbimeve kërkon akses në Internet dhe për përdorimin e disa Shërbimeve 
të caktuara kërkohet pranimi nga ana juaj i kushteve shtesë. Duke përdorur 
këtë software në lidhje me një llogari të iTunes Store ose një llogari të Game 
Center, ju pranoni Kushtet dhe Afatet më të fundit të iTunes Store dhe/ose të 
Game Center, të cilat mund t’i shihni dhe konsultoni tek:  
http://www.apple.com/legal/itunes/ww/.
(b) Ju kuptoni që duke përdorur secilin prej Shërbimeve, ju mund të ndeshni 
në përmbajtje që mund të konsiderohet si ofenduese, e pahijshme ose e 
kundërshtueshme, e cila mund të jetë shprehur në gjuhë të qartë ose jo 
dhe se rezultati i çdo kërkimi ose futja e një URL-je të veçantë mund që, 
automatikisht dhe në mënyre të paqëllimshme, të prodhojë lidhje ose 
referenca për material të kundërshtueshëm. Megjithatë, ju pranoni që të 
përdorni Shërbimet nën përgjegjësinë dhe rrezikun tuaj ekskluziv dhe 
se Apple nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen që mund të 
gjykohet ofenduese, e pahijshme ose e kundërshtueshme. 



(c) Disa Shërbime të caktuara mund të shfaqin, përfshijnë ose bëjnë të 
disponueshme përmbajtje, të dhëna, informacione, aplikacione ose materiale 
nga palë të treta (“Materiale të Palëve të Treta”) ose të ofrojnë lidhje për faqe 
interneti të caktuara që i përkasin palëve të treta. Duke përdorur Shërbimet, 
ju kuptoni dhe pranoni që Apple nuk është përgjegjës për kontrollin dhe 
vlerësimin e përmbajtjes, saktësisë, tërësisë, përpikërisë, respektimit të të 
drejtave të autorit, ligjshmërisë, mirësjelljes, cilësisë ose të çdo aspekti tjetër të 
këtyre Materialeve të Palëve të Treta ose faqeve të internetit. Apple, nëpunësit 
e tij, shoqëritë e lidhura dhe të kontrolluara, nuk garantojnë, as vërtetojnë, as 
pretendojnë dhe nuk do të kenë asnjë përgjegjësi ndaj jush apo çdo personi 
tjetër në lidhje me Shërbimet e ndonjë pale të tretë, Materialet e Palëve të 
Treta ose faqet e internetit, apo çdo materiali tjetër, produkti ose shërbimi 
të palëve të treta. Materialet e Palëve të Treta dhe lidhjet për faqe të tjera të 
internetit ju ofrohen vetëm për lehtësinë dhe komoditetin tuaj.  
(d) Informacioni financiar i shfaqur nga cilido prej Shërbimeve është vetëm 
për qëllime informuese të përgjithshme dhe nuk mund të konsiderohet 
si këshillë për investim. Përpara realizimit të çfarëdo transaksioni me titujt 
bazuar në informacionin e përfituar nëpërmjet Shërbimeve, ju duhet të 
konsultoheni me një profesionist financiar apo të titujve i cili është ligjërisht 
i kualifikuar për të dhënë konsulencë financiare apo në lidhje me titujt 
në vendin ose krahinën tuaj. Të dhënat e vendndodhjes të ofruara nga 
cilido prej Shërbimeve shërbejnë vetëm për qëllime bazë navigimi dhe 
nuk duhet të mbështeteni mbi to në situata kur nevojitet informacion mbi 
vendndodhjen e saktë ose kur të dhëna mbi vendndodhjen, të gabuara, 
të pasakta, jo të përpikta apo të paplota mund të çojnë në vdekje, dëmtim 
personal, dëm pasuror ose mjedisor. As Apple dhe as ndonjë prej ofruesve 
të tij të përmbajtjes nuk garanton disponueshmërinë, saktësinë, tërësinë, 
besueshmërinë ose përpikërinë e informacionit të magazinuar të të 
dhënave për vendndodhjen ose të çdo të dhëne tjetër të shfaqur nëpërmjet 
Shërbimeve. 
(e) Ju pranoni se Shërbimet kanë përmbajtje, informacion dhe material i 
cili zotërohet nga Apple dhe/ose liçensuesit e tij dhe mbrohet nga ligji i 
zbatueshëm për pronësinë intelektuale dhe ligje të tjera, duke përfshirë 
por pa u kufizuar në të drejtën e autorit dhe se ju nuk do të përdorni këtë 
përmbajtje, informacion ose material në asnjë lloj mënyre përveçse për 
përdorimin e lejuar të Shërbimeve, apo në çfarëdo mënyre tjetër që nuk 
është në përputhje me kushtet e kësaj Liçense apo që shkel çfarëdo të 
drejte të pronësisë intelektuale të një pale të tretë ose të Apple. Asnjë pjesë 
e Shërbimeve nuk mund të riprodhohet në ndonjë formë apo me ndonjë 
mjet. Ju pranoni që të mos ndryshoni, jepni apo merrni me qira, jepni hua, 
shisni, shpërndani apo krijoni produkte dytësore në bazë të Shërbimeve, në 
asnjë lloj mënyre dhe ju nuk do të shfrytëzoni Shërbimet në asnjë mënyrë 
që nuk është e autorizuar, duke përfshirë por pa u kufizuar në, përdorimin e 
Shërbimeve për të përcjellë viruse kompjuterike apo të tjera si worms, trojan 
horses, të cilët janë të dëmshëm ose duke tejkaluar apo rënduar kapacitetin e 
rrjetit. Ju pranoni gjithashtu që të mos i përdorni Shërbimet në asnjë mënyrë 
që sulmon, abuzon, shqetëson, kërcënon, diskrediton apo në ndonjë mënyrë 
tjetër që shkel apo cenon të drejtat e ndonjë pale tjetër dhe se Apple nuk 
është në asnjë mënyrë përgjegjës për një përdorim të tillë nga ana juaj, as 
për çfarëdolloj mesazhi apo transmetimi sulmues, kërcënues, diskreditues, 
ofendues, shkelës apo të paligjshëm që ju mund të merrni si rezultat i 
përdorimit të cilitdo prej Shërbimeve. 



(f ) Gjithashtu, Shërbimet dhe Materialet e Palëve të Treta të aksesueshme 
nga, shfaqur në apo lidhur tek iPhone-i nuk janë të disponueshme në të 
gjitha gjuhët apo në të gjitha vendet dhe krahinat. Apple nuk garanton që 
këto Shërbime dhe Materiale janë të përshtatshme apo të vlefshme për 
përdorim në çdo vendndodhje të veçantë. Ne momentin që ju vendosni të 
përdorni apo të keni akses tek këto Shërbime dhe Materiale, ju e bëni këtë 
me nismën tuaj dhe jeni përgjegjës për respektimin e çdo ligji të zbatueshëm 
duke përfshirë, por pa u kufizuar në, ligjet vendase të zbatueshme. Apple 
dhe liçensuesit e tij ruajnë të drejtën që të ndryshojnë, pezullojnë, heqin 
apo çaktivizojnë aksesin në cilindo prej Shërbimeve në çdo moment dhe 
pa njoftim. Në asnjë rast Apple nuk do të jetë përgjegjës për heqjen apo 
çaktivizimin e aksesit në cilindo prej këtyre Shërbimeve. Gjithashtu, Apple 
mund të vendosë kufizime për përdorimin apo aksesin në disa Shërbime të 
caktuara, në çdo moment dhe pa asnjë njoftim apo përgjegjësi. 
6. Përfundimi. Kjo Liçensë është e vlefshme deri në përfundimin e saj. Të 
drejtat tuaja sipas kësaj Liçense do të përfundojnë automatikisht ose në të 
kundërt do të pushojnë së qënuri të vlefshme pa asnjë njoftim nga Apple, 
nëse ju nuk respektoni ndonjë nga kushtet e kësaj Liçense. Me përfundimin 
e kësaj Liçense, ju do të pushoni së përdoruri tërësisht Software-in iPhone. 
Seksionet 5, 6, 7, 8, 9, 12 dhe 13 të kësaj Liçense do të vazhdojnë të jenë të 
vlefshme edhe pas këtij përfundimi.
7. Mosnjohje e garancive. 
7.1 Nëse jeni një klient konsumator (domethënë nëse e përdorni Software-in 
iPhone përtej qëllimeve tregtare, aktivitetit ekonomik apo profesional), ju 
mund të keni të drejta ligjore në vendin tuaj të rezidencës, i cili mund të 
ndalojë zbatimin e kufizimeve të mëposhtme ndaj jush dhe, nëse do të 
ndalohen, këto kufizime nuk do të mund të zbatohen ndaj jush. Për të patur 
më shumë informacion në lidhje me këto të drejta, ju duhet të kontaktoni një 
organizatë këshilluese për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit.
7.2 JU DEKLARONI DHE PRANONI SHPREHIMISHT SE, NË MASËN E LEJUAR NGA 
LIGJI I ZBATUESHËM, RREZIKU PËR PËRDORIMIN E SOFTWARE-IT iPHONE DHE 
I SHËRBIMEVE RËNDON EKSKLUZIVISHT MBI JU DHE PRANONI GJITHASHTU TË 
GJITHË RREZIKUN NË LIDHJE ME PËRMBUSHJEN E CILËSISË, PERFORMANCËN, 
KUJDESIN DHE PËRPJEKJET.   
7.3 SOFTWARE-I iPHONE DHE SHËRBIMET E KRYERA NGA SOFTWARE-I iPHONE 
OFROHEN, NE MASËN E LEJUAR NGA LIGJI I ZBATUESHËM, NË GJENDJEN “SIÇ 
JANË”  DHE “SIÇ JANË TË DISPONUESHËM”, BASHKË ME TË GJITHA GABIMET 
DHE PA ASNJË GARANCI TË ÇFARËDOLLOJI DHE APPLE DHE LIÇENSUESIT 
E APPLE (BASHKËRISHT TË QUAJTUR “APPLE” PËR QËLLIMET E SEKSIONEVE 
7 DHE 8) HEQIN DORË SHPREHIMISHT NGA TË GJITHA GARANCITË DHE 
KUSHTET QË RËNDOJNË MBI TA, NË LIDHJE ME SOFTWARE-IN iPHONE DHE 
SHËRBIMET, QOFSHIN TË SHPREHURA, TË NËNKUPTUARA APO LIGJORE, DUKE 
PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË, GARANCITË E NËNKUPTUARA DHE/OSE 
KUSHTET E TREGTIMIT, TË PËRMBUSHJES SË CILËSISË, TË PËRSHTATSHMËRISË 
SË PRODUKTIT PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR, TË SAKTËSISË, TË PËRDORIMIT 
DHE TË MOSSHKELJES SË TË DREJTAVE TË PALËVE TË TRETA.  
7.4 APPLE NUK JEP GARANCI KUNDREJT NDËRHYRJEVE NË PËRDORIMIN 
E QETË TË SOFTWARE-IT iPHONE DHE SHËRBIMEVE DHE NUK GARANTON 
QË FUNKSIONET QË PËRMBAHEN NË DHE SHËRBIMET E KRYERA NGA 
SOFTWARE-I iPHONE DO TË PLOTËSOJNË KËRKESAT TUAJA, QË FUNKSIONIMI 
I SOFTWARE-I iPHONE DHE SHËRBIMEVE DO TË JETË I PANDËRPRERË APO PA 



GABIME, QË ÇDO SHËRBIM DO TË VAZHDOJË TË JETË I DISPONUESHËM, QË 
DIFEKTET NË SHËRBIMET APO SOFTWARE-IN iPHONE DO TË RREGULLOHEN 
APO QË SOFTWARE-I iPHONE DO TË JETË I PËRSHTATSHËM APO DO TË 
PUNOJË ME ÇDO SOFTWARE TJETËR, APLIKIM APO SHËRBIM TË PALËVE TË 
TRETA. INSTALIMI I KËTIJ SOFTWARE-I MUND TË NDIKOJË NË PËRDORIMIN E  
SOFTWARE-VE, APLIKIMEVE APO SHËRBIMEVE TË PALËVE TË TRETA. 
7.5 JU PRANONI GJITHASHTU SE SOFTWARE-I iPHONE DHE SHËRBIMET NUK 
JANË KRIJUAR OSE NUK JANË TË PËRSHTATSHËM PËR PËRDORIM NË SITUATA 
APO AMBIENTE NË TË CILAT FUNKSIONIMI I KEQ, VONESAT NË KOHË, GABIMET 
APO MANGËSITË NË PËRMBAJTJEN E TË DHËNAVE APO INFORMACIONIT TË 
OFRUAR NGA SOFTWARE-I iPHONE APO SHËRBIMET MUND TË ÇOJNË NË 
VDEKJE, DËMTIME PERSONALE OSE DËME TË RËNDA FIZIKE APO MJEDISORE, 
DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË, SITUATAT QË LIDHEN ME 
PËRDORIMIN E PAJISJEVE BËRTHAMORE, TË SISTEMEVE TË NAVIGIMIT DHE TË 
KOMUNIKIMIT AJROR, TË KONTROLLIT TË TRAFIKUT AJROR, TË DHËNIES SË 
NDIHMËS PËR JETËN APO SISTEMEVE TË ARMËVE.  
7.6 ASNJË INFORMACION APO KËSHILLË E DHËNË VERBALISHT APO ME 
SHKRIM NGA APPLE APO NJË PËRFAQËSUES I AUTORIZUAR I APPLE NUK DO 
TË KRIJOJË NDONJË GARANCI. NËSE SOFTWARE-I IPHONE APO SHËRBIMET 
REZULTOJNË DIFEKTOZE, JU MERRNI PËRSIPËR TË GJITHA SHPENZIMET E 
NEVOJSHME PËR SHËRBIMIN, RIPARIMIN OSE NDREQJEN. MEQENËSE DISA 
LEGJISLACIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIMIN E GARANCIVE TË NËNKUPTUARA 
APO KUFIZIME NË TË DREJTAT QË LIGJI I JEP KONSUMATORIT, PËRJASHTIMET 
DHE KUFIZIMET E MËSIPËRME MUND TË MOS APLIKOHEN NDAJ JUSH. 
8. Kufizimet e përgjegjësive. PËR AQ SA NUK ËSHTË E NDALUAR NGA LIGJI 
I ZBATUESHËM, APPLE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS NË ASNJË RAST PËR 
DËMTIME PERSONALE APO PËR NDONJË DËM TË VEÇANTË, TË TËRTHORTË 
APO DËM INDIREKT TË ÇDO LLOJI, DUKE PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË, 
DËMET PËR FITIMIN E MUNGUAR, DËMTIMIN APO HUMBJEN E TË DHËNAVE, 
PAMUNDËSINË PËR TË DËRGUAR APO PËR TË MARRË NDONJË TË DHËNË, 
NDËRPRERJEN E VEPRIMTARISË EKONOMIKE APO ÇDO DËM APO HUMBJE 
TJETËR TREGTARE, QË LINDIN SI PASOJË E APO QË LIDHEN ME PËRDORIMIN 
APO PAAFTËSINË TUAJ PËR TË PËRDORUR SOFTWARE-IN iPHONE APO 
SHËRBIMET OSE ÇDO SOFTWARE APO APLIKIM TË NDONJË PALE TË TRETË DHE 
QË KA LIDHJE ME SOFTWARE-IN IPHONE, PAVARËSISHT NGA SHKAKU DHE 
NGA TEORIA E PËRGJEGJËSISË (KONTRAKTORE, JASHTËKONTRAKTORE OSE TË 
TJERA) EDHE NË RASTIN KUR APPLE ËSHTË PARALAJMËRUAR PËR MUNDËSINË 
E SHKAKTIMIT TË KËTYRE DËMEVE. MEQENËSE DISA LEGJISLACIONE NUK E 
LEJOJNË KUFIZIMIN E PËRGJEGJËSISË PËR DËMTIMET PERSONALE, PËR DËMET 
E TËRTHORTA APO INDIREKTE, KY KUFIZIM MUND TË MOS APLIKOHET NDAJ 
JUSH. Në asnjë rast përgjegjësia totale e Apple për të gjitha dëmet ndaj 
jush (përveç atëherë kur në rastet e dëmtimeve personale ligji i zbatueshëm 
parashikon ndryshe) nuk do të kalojë shumën prej dyqind e pesëdhjetë 
dollarë amerikanë (U.S. $250,00). Këto kufizime do të jenë të vlefshme 
edhe nëse shpërblimi i sipërpërmendur nuk do ta përmbushë qëllimin e 
tij thelbësor.
9. Çertifikatat dixhitale. Software-i iPhone përmban funksione që e lejojnë 
atë të pranojë çertifikata dixhitale, të lëshuara nga Apple ose nga palë të 
treta. JU JENI EKSKLUZIVISHT PËRGJEGJËS PËR TË VENDOSUR NËSE DO TA 
KONSIDERONI TË BESUESHME NJË ÇERTIFIKATË TË LËSHUAR NGA APPLE 
APO NDONJË PALË E TRETË. RREZIKU NGA PËRDORIMI I ÇERTIFIKATAVE 



DIXHITALE RËNDON EKSKLUZIVISHT MBI JU. PËR AQ SA LEJOHET NGA 
LIGJI I ZBATUESHËM, APPLE NUK JEP ASNJË GARANCI APO PËRFAQËSIM, 
TË SHPREHUR APO TË NËNKUPTUAR, NË LIDHJE ME TREGTUESHMËRINË 
APO PËRSHTATSHMËRINË PËR ÇFARËDO QËLLIMI TË VEÇANTË, SAKTËSINË, 
SIGURINË APO PËR MOSSHKELJEN E TË DREJTAVE TË PALËVE TË TRETA NË 
LIDHJE ME ÇERTIFIKATAT DIXHITALE.  
10. Kontrolli i eksportit. Ju nuk mund të përdorni, eksportoni apo ri-
eksportoni Software-in iPhone përveçse në mënyrën e lejuar nga legjislacioni 
i Shteteve të Bashkuara dhe ligjet e juridiksionit(eve) ku është blerë iPhone-i. 
Në veçanti, por pa u kufizuar, Software-i iPhone nuk mund të eksportohet 
apo ri-eksportohet (a) në ndonjë shtet ndaj të cilit Shtetet e Bashkuara kanë 
vendosur embargo (b) drejt askujt që bën pjesë në listën e Departamentit 
të Thesarit të Shteteve të Bashkuara mbi Shtetet e Caktuara Specifikisht ose 
në Listën e Departamentit të Tregtisë së Shteteve të Bashkuara për Personat 
e Padëshiruar ose Listën e Entiteteve. Duke përdorur Software-in iPhone, ju 
deklaroni dhe garantoni se ju nuk ndodheni dhe nuk bëni pjesë në ndonjë 
nga shtetet apo listat e sipërpërmendura. Gjithashtu, ju pranoni se nuk do 
të përdorni Software-in iPhone për ndonjë nga qëllimet e ndaluara nga 
ligjet e Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë por pa u kufizuar në, zhvillimin, 
projektimin, fabrikimin apo prodhimin e raketave, armëve bërthamore, kimike 
apo biologjike.
11. Konsumatorët e fundit qeveritarë. Software-i iPhone dhe dokumentet 
përkatëse janë “Objekte Tregtare” ashtu siç përkufizohet në 48 C.F.R. §2.101, të 
përbërë nga “Software-i i Kompjuterave Tregtarë” dhe nga “Dokumentacioni 
i Software-it të Kompjuterave Tregtarë”, ashtu siç këto terma përdoren në 48 
C.F.R. §12.212 ose 48 C.F.R. §227.7202, sipas rastit. Në përputhje me 48 C.F.R. 
§12.212 ose 48 C.F.R. §227.7202-1 nëpërmjet  227.7202-4, sipas rastit, Software-i 
i Kompjuterave Tregtarë dhe Dokumentacioni i Software-it të Kompjuterave 
Tregtarë i jepen nën liçensë konsumatorëve të fundit të Qeverisë së Shteteve 
të Bashkuara (a) vetëm si Objekte Tregtare dhe (b) vetëm me ato të drejta 
që u janë dhënë të gjithë konsumatorëve të tjerë të fundit në përputhje me 
kushtet dhe afatet e këtushme. Të drejtat e papublikuara janë të mbrojtura 
nga legjislacioni i Shteteve të Bashkuara mbi të drejtën e autorit.
12. Ligji rregullues dhe veçueshmëria e dispozitave. Kjo Liçensë do të 
interpretohet në përputhje me ligjet e shtetit të Kalifornisë, duke përjashtuar 
parimet e tij për konfliktin e ligjeve. Kjo Liçensë nuk do të rregullohet nga 
Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat për Shitjen Ndërkombëtare 
të Mallrave, aplikimi i së cilës është shprehimisht i përjashtuar. Nëse ju jeni një 
konsumator me rezidencë në Mbretërinë e Bashkuar atëherë kjo Liçensë do të 
interpretohet në përputhje me ligjet e juridiksionit të rezidencës suaj. 
Nëse për çdo arsye gjykata e një juridiksioni kompetent përcakton se ndonjë 
dispozitë apo një pjesë e saj nuk është e aplikueshme, pjesa e mbetur e kësaj 
Liçense do të jetë e efektshme dhe plotësisht në fuqi.  
13. Marrëveshja e plotë; Përparësia e gjuhës. Kjo Liçensë përbën 
marrëveshjen e plotë ndërmjet jush dhe Apple në lidhje me Software-in 
iPhone dhe zëvendëson të gjitha marrëveshjet e mëparshme dhe aktuale 
në lidhje me objektin në fjalë. Asnjë ndryshim apo modifikim i kësaj Liçense 
nuk do të jetë i detyrueshëm përveçse kur është hartuar me shkrim dhe 
është nënshkruar nga Apple. Çdo përkthim i kësaj Liçense bëhet për shkak të 
dispozitave lokale dhe në rast konflikti ndërmjet versionit në gjuhën angleze 



dhe çfarëdo versioni në një gjuhë tjetër, versioni në gjuhën angleze do të ketë 
përparësi, në masën e lejuar nga ligji vendas në juridiksionin tuaj.
14. Deklaratat e palëve të treta. Pjesë të Software-it iPhone mund të përdorin 
ose përfshijnë software të një pale të tretë dhe materiale të tjera objekt 
i të drejtave të autorit. Deklaratat, kushtet e liçensimit dhe mosnjohja e 
përgjegjësive për këto materiale përfshihet në një dokumentacion elektronik 
për Software-in iPhone dhe përdorimi nga ana juaj i atij materiali rregullohet 
nga kushtet e tyre përkatëse. Përdorimi i sherbimit Google Safe Browsing 
është objekt i Kushteve të Shërbimit të Google (http://www.google.com/
terms_of_service.html) dhe Politikës së Google për mbrojtjen e privatësisë 
(http://www.google.com/privacypolicy.html).
15. Përdorimi i MPEG-4; Njoftimi H.264/AVC. 
(a) Software-i iPhone përmban funksione kodifikimi dhe/ose dekodifikimi për 
video MPEG-4. Software-i iPhone është i liçensuar në përputhje me MPEG-4 
Liçensën e Portofolit të Patentës Vizuale për përdorimin personal dhe jo 
tregtar të një konsumatori të (i) kodifikimit video në përputhje me Standardin 
Vizual MPEG-4 (“MPEG-4 Video”) dhe/ose (ii) kodifikimit të video MPEG-4 që 
ishte e kodifikuar nga konsumatorë të angazhuar në veprimtari personale dhe 
jotregtare dhe/ose të marrë nga një shpërndarës video të liçensuar nga MPEG 
LA për të ofruar video MPEG-4. Asnjë liçensë nuk është dhënë apo do të jepet 
për ndonjë përdorim tjetër. Informacione të mëtejshme të cilat përfshijnë 
edhe ato në lidhje me përdorimin promocional, përdorimet e brendshme dhe 
tregtare si dhe liçensimin mund të merren nga MPEG LA, LLC. Shikoni http://
www.mpegla.com. 
(b) Software-i iPhone përmban funksione kodifikimi dhe/ose dekodifikimi 
AVC, përdorimi tregtar i H.264/AVC kërkon një liçensim shtesë dhe aplikohen 
dispozitat vijuese: FUNKSIONIMI AVC NË SOFTWARE-IN iPHONE JEPET KËTU 
PËRMES NJË LIÇENSE VETËM PËR PËRDORIM PERSONAL DHE JO TREGTAR 
NGA ANA E NJË KONSUMATORI PËR TË  (I)  KODIFIKUAR VIDEO NË PËRPUTHJE 
ME STANDARDET AVC (“VIDEO AVC”) DHE/OSE (II) DEKODIFIKUAR VIDEO 
AVC QË KA QENË KODIFIKUAR NGA NJË KONSUMATOR I ANGAZHUAR NË 
NJË VEPRIMTARI PERSONALE DHE JOTREGTARE DHE/OSE VIDEO AVC TË 
MARRË NGA NJË SHPËRNDARËS I LIÇENSUAR PËR TË OFRUAR VIDEO AVC. PËR 
INFORMACION NË LIDHJE ME PËRDORIMET DHE LIÇENSAT E TJERA SHIKONI 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 
16. Kufizimet e shërbimit Yahoo Search. Shërbimi Yahoo Search i 
disponueshëm përmes Safari-t është i liçensuar për përdorim vetëm në shtetet 
dhe rajonet që vijojnë: Argjentinë, Aruba, Australi, Austri, Barbados, Belgjikë, 
Bermuda, Brazil, Bullgari, Kanada, Ishujt Kajman, Kili, Kolumbi, Qipro, Republika 
Çeke, Danimarkë, Republika Domenikane, Ekuador, El Salvador, Finlandë, 
Francë, Gjermani, Greqi, Grenada, Guatemala, Hong Kong, Hungari, Islandë, Indi, 
Indonezi, Irlandë, Itali, Xhamajkë, Letoni, Lituani, Luksemburg, Malajzi, Maltë, 
Meksikë, Holandë, Zelandë e Re, Nikaragua, Norvegji, Panama, Peru, Filipine, 
Poloni, Portugali, Porto Riko, Rumani, Singapor, Sllovaki, Slloveni, Koreja e Jugut, 
Spanjë, Shën Lucia, Shën Vincent, Suedi, Zvicër, Tajvan, Tajlandë, Bahamas, 
Trinidad dhe Tobago, Turqi, Mbretëria e Bashkuar (UK), Uruguai, Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës dhe Venezuelë.
17. Njoftimi Microsoft Exchange. Aplikimi i postës elektronike Microsoft 
Exchange në Software-in iPhone është i liçensuar vetëm për sinkronizimin 
ajror të informacionit, siç është posta elektronike, kontaktet, kalendari dhe 



veprime të tjera, ndërmjet iPhone-it dhe Server-it Microsoft Exchange ose 
ndonjë software-i tjetër për server të liçensuar nga Microsoft për të vënë në 
zbatim protokollin Microsoft Exchange ActiveSync.
EA0653 
Përditësuar më datë 21/07/10

NJOFTIME NGA APPLE
Nëse Apple do të dëshironte që t’ju kontaktonte në lidhje me produktin apo 
llogarinë tuaj, ju pranoni që të merrni njoftime me anë të postës elektronike. 
Ju bini dakord se çdo njoftim i tillë që ne do t’ju dërgojmë në mënyrë 
elektronike do të përmbushë çdo kërkesë ligjore për komunikimin.

KUSHTET E GOOGLE MAPS
Thank you for trying out the Google Maps for mobile software application! 
This page contains the terms and conditions (the “Terms and Conditions”) 
for Google Maps for mobile and the enterprise version of Google Maps for 
mobile. In order to use this software, including any third party software made 
available to you in conjunction with this software and/or the related service, 
(collectively referred to below as “Google Maps for mobile”) you agree to 
be bound by these Terms and Conditions, either on behalf of yourself or 
on behalf of your employer or other entity. If you are agreeing to be bound 
by these Terms and Conditions on behalf of your employer or other entity, 
you represent and warrant that you have full legal authority to bind your 
employer or such entity to these Terms and Conditions. If you don’t have the 
legal authority to bind, please press “No” when asked whether you agree to 
these Terms and Conditions, and do not proceed with use of this product.
Additional Terms
Google Maps for mobile is designed to be used in conjunction with Google’s 
Maps services and other Google services. Accordingly, you agree and 
acknowledge that your use of Google Maps for mobile is also subject to 
(a) the specific terms of service for Google Maps (which can be viewed at 
http://local.google.com/help/terms_local.html) including the content notices 
applicable thereto (which can be viewed at http://local.google.com/help/
legalnotices_local.html), (b) the general Google terms of service (which can 
be viewed at http://www.google.com/terms_of_service.html) and (c) Google’s 
overall privacy policy (which can be viewed at http://www.google.com/
privacypolicy.html), as well as specific privacy policies, such as the Google 
Maps for mobile privacy policy included with this application, such provisions 
being hereby incorporated into these Terms and Conditions by reference. To 
the extent that there is any inconsistency or conflict between such additional 
terms and these Terms and Conditions, the provisions of these Terms and 
Conditions take precedence.
Network Charges
Google does not charge for downloading or using Google Maps for mobile, 
but depending on your plan and your carrier or provider, your carrier or other 
provider may charge you for downloading Google Maps for mobile or for use 
of your mobile phone when you access information or other Google services 
through Google Maps for mobile.



Non-Commercial Use Only
Google Maps for mobile is made available to you for your non-commercial use 
only. This means that you may use it for your personal use only: you may use it 
at work or at home, to search for anything you want, subject to the terms set 
out in these Terms and Conditions. You need to obtain Google’s permission first, 
which you can do by contacting mobile-support@google.com, if you want to 
sell Google Maps for mobile or any information, services, or software associated 
with or derived from it, or if you want to modify, copy, license, or create 
derivative works from Google Maps for mobile.
Unless you have our prior written consent, you agree not to modify, adapt, 
translate, prepare derivative works from, decompile, reverse engineer, 
disassemble or otherwise attempt to derive source code from Google Maps 
for mobile.
Furthermore, you may not use Google Maps for mobile in any manner that 
could damage, disable, overburden, or impair Google’s services (e.g., you may 
not use the Google Maps for mobile in an automated manner), nor may you 
use Google Maps for mobile in any manner that could interfere with any 
other party’s use and enjoyment of Google’s services.
If you have comments on Google Maps for mobile or ideas on how to 
improve it, please email mobile-support@google.com. Please note that by 
doing so, you also grant Google and third parties permission to use and 
incorporate your ideas or comments into Google Maps for mobile (or third 
party software) without further notice or compensation.
Intellectual Property
As between you and Google, you agree and acknowledge that Google owns 
all rights, title and interest in and to Google Maps for mobile, including 
without limitation all associated Intellectual Property Rights. “Intellectual 
Property Rights” means any and all rights existing from time to time under 
patent law, copyright law, trade secret law, trademark law, unfair competition 
law, and any and all other proprietary rights, and any and all applications, 
renewals, extensions and restorations thereof, now or hereafter in force and 
effect worldwide. You agree to not remove, obscure, or alter Google’s or any 
third party’s copyright notice, trademarks, or other proprietary rights notices 
affixed to or contained within or accessed in conjunction with or through the 
Google Maps for mobile.
Disclaimer of Warranties
Google and any third party who makes its software available in conjunction 
with or through Google Maps for mobile disclaim any responsibility for  
any harm resulting from your use of Google Maps for mobile and/or any 
third party software accessed in conjunction with or through Google Maps 
for mobile.
GOOGLE MAPS FOR MOBILE IS PROVIDED “AS IS,” WITH NO WARRANTIES 
WHATSOEVER. GOOGLE AND SUCH THIRD PARTIES EXPRESSLY DISCLAIM 
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW ALL EXPRESS, IMPLIED, 
AND STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
AND NON-INFRINGEMENT OF PROPRIETARY RIGHTS. GOOGLE AND ANY 
SUCH THIRD PARTIES DISCLAIM ANY WARRANTIES REGARDING THE SECURITY, 



RELIABILITY, TIMELINESS, AND PERFORMANCE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE 
AND SUCH THIRD PARTY SOFTWARE.
YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT YOU DOWNLOAD AND/OR USE GOOGLE 
MAPS FOR MOBILE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND THAT YOU WILL 
BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER OR MOBILE 
DEVICE SYSTEM OR LOSS OF DATA THAT RESULTS FROM THE DOWNLOAD OR 
USE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE. SOME STATES OR OTHER JURISDICTIONS 
DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE 
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS 
THAT VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION.
Limitation of Liability
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL GOOGLE OR ANY THIRD PARTY WHO 
MAKE THEIR SOFTWARE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH 
THE GOOGLE MAPS FOR MOBILE BE LIABLE TO ANY USER ON ACCOUNT 
OF THAT USER’S USE OR MISUSE OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE. SUCH 
LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO PREVENT RECOVERY OF DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, AND PUNITIVE 
DAMAGES WHETHER SUCH CLAIM IS BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE), OR OTHERWISE, (EVEN IF GOOGLE AND/OR A 
THIRD PARTY SOFTWARE PROVIDER HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES). SUCH LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY WHETHER 
THE DAMAGES ARISE FROM USE OR MISUSE OF AND RELIANCE ON GOOGLE 
MAPS FOR MOBILE OR ON PRODUCTS OR SERVICES MADE AVAILABLE IN 
CONJUNCTION WITH OR THROUGH GOOGLE MAPS FOR MOBILE, FROM 
INABILITY TO USE GOOGLE MAPS FOR MOBILE OR PRODUCTS OR SERVICES 
MADE AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH THE GOOGLE MAPS 
FOR MOBILE, OR FROM THE INTERRUPTION, SUSPENSION, OR TERMINATION 
OF GOOGLE MAPS FOR MOBILE OR PRODUCTS OR SERVICES MADE 
AVAILABLE IN CONJUNCTION WITH OR THROUGH GOOGLE MAPS FOR MOBILE 
(INCLUDING SUCH DAMAGES INCURRED BY THIRD PARTIES). SUCH LIMITATION 
SHALL APPLY NOTWITHSTANDING A FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF 
ANY LIMITED REMEDY AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. 
SOME STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO 
THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.
Miscellaneous Provisions
These Terms and Conditions will be governed by and construed in accordance 
with the laws of the State of California, without giving effect to the conflict of 
laws provisions of California or your actual state or country of residence. If for 
any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion 
of these Terms and Conditions to be unenforceable, the remainder of these 
Terms and Conditions will continue in full force and effect.
These Terms and Conditions constitute the entire agreement between you 
and Google with respect to the subject matter hereof and supersede and 
replace all prior or contemporaneous understandings or agreements, written 
or oral, regarding such subject matter. Any waiver of any provision of these 
Terms and Conditions will be effective only if in writing and signed by Google.
September 2007



KUSHTET E YOUTUBE
http://www.youtube.com/t/terms

Garancia e kufizuar një (1) vjeçare nga Apple 
PËR KONSUMATORËT QË MBROHEN NGA LIGJET OSE RREGULLORET PËR 
MBROJTJEN E KONSUMATORIT NË VENDIN E TYRE TË BLERJES, OSE NËSE 
NDRYSHON, NË VENDIN E TYRE TË BANIMIT, PËRFITIMET E OFRUARA NGA 
KJO GARANCI JANË SHTESA TË TË GJITHA TË DREJTAVE DHE TË MËNYRAVE 
TË ZHDËMTIMIT TË SIGURUARA NGA KËTO LIGJE DHE RREGULLORE PËR 
MBROJTJEN E KONSUMATORIT. KJO GARANCI NUK PËRJASHTON, KUFIZON 
OSE PEZULLON ASNJË TË DREJTË TË KONSUMATORËVE QË NGRIHET 
NGA MOSPAJTIMI ME NJË KONTRATË SHITJEJE. DISA VENDE, SHTETE DHE 
PROVINCA NUK E LEJOJNË PËRJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E DËMTIMEVE 
TË RASTËSISHME OSE KONSEKUENTE, OSE QË LEJOJNË KUFIZIME PËR 
KOHËZGJATJEN E NJË GARANCIE OSE KUSHTI TË NËNKUPTUAR, PRA 
KUFIZIMET OSE PËRJASHTIMET E PËRSHKRUARA MË POSHTË MUND TË 
MOS ZBATOHEN PËR JU. KJO GARANCI JU JEP TË DREJTA SPECIFIKE LIGJORE 
DHE JU MUND TË KENI GJITHASHTU TË DREJTA TË TJERA QË NDRYSHOJNË 
SIPAS VENDIT, SHTETIT OSE PROVINCËS. KJO GARANCI E KUFIZUAR 
DREJTOHET DHE INTERPRETOHET SIPAS LIGJEVE TË VENDIT NË TË CILIN 
ËSHTË KRYER BLERJA E PRODUKTIT. APPLE, GARANTUESI I KËSAJ GARANCIE 
TË KUFIZUAR, IDENTIFIKOHET NË FUND TË KËTIJ DOKUMENTI SIPAS VENDIT 
OSE RAJONIT NË TË CILIN ËSHTË KRYER BLERJA E PRODUKTIT.
Detyrimet e garancisë së Apple për këtë produkt harduerik janë të kufizuara 
sipas kushteve të shprehura më poshtë:
Siç përcaktohet në tabelën më poshtë, Apple e garanton këtë produkt 
harduerik të markës Apple për defektet në materiale dhe cilësinë e punimit, 
nën përdorimin normal të tij, për një periudhë NJË (1) VIT nga data e blerjes 
së tij nga blerësi fundor i parë (“Periudha e Garancisë”). Nëse ndodh një 
defekt hardueri dhe kur një pretendim i vlefshëm merret brenda Periudhës së 
garancisë, Apple, sipas zgjedhjes së saj dhe hapësirës së lejuar nga ligji, ose 
(1) do ta riparojë pa pagesë defektin e harduerit, duke përdorur pjesë të reja 
ose ekuivalente me pjesët e reja në performancë dhe qëndrueshmëri, ose (2) 
do ta ndërrojë produktin me një produkt të ri ose ekuivalent me një produkt 
të ri në performancë dhe qëndrueshmëri dhe që është minimalisht ekuivalent 
në aspektin funksional me produktin origjinal, ose (3) do të rikompensojë 
çmimin e blerjes së produktit. Apple mund t’ju kërkojë të zëvendësoni 
pjesët me defekt me pjesë të reja ose të rinovuara që mund të instalohen 
nga përdoruesi, të cilat Apple i ofron për përmbushjen e detyrimit të saj 
për garancinë. Një produkt ose pjesë ndërrimi, përfshirë pjesën që mund të 
instalohet nga përdoruesi dhe që është instaluar në përputhje me udhëzimet 
e ofruara nga Apple, vazhdon garancinë e mbetur të produktit origjinal ose 
nëntëdhjetë (90) ditë nga data e ndërrimit ose riparimit, cilado që ofron 
mbulimin më të gjatë për ju. Kur një produkt ose pjesë ndërrohet, çdo pjesë 
ndërrimi bëhet prona juaj dhe pjesa e ndërruar bëhet pronë e Apple. Pjesët 
e ofruara nga Apple në përmbushjen e detyrimit të saj të garancisë duhet 
të përdoren në produktet për të cilat është pretenduar shërbimi i garancisë. 
Kur bëhet një kompensim, produkti për të cilin ofrohet kompensimi duhet të 
rikthehet tek Apple dhe ai bëhet pronë e Apple.



PËRJASHTIMET DHE KUFIZIMET  Kjo Garanci e Kufizuar vlen vetëm 
për produktin harduerik të prodhuar nga ose për Apple, i cili mund të 
identifikohet nga marka tregtare, emri tregtar ose logoja “Apple” e ngjitur me 
të. Garancia e Kufizuar nuk vlen për asnjë produkt harduerik ose softuerik që 
nuk është Apple, edhe nëse është paketuar ose shitur me harduerin Apple. 
Prodhuesit, furnizuesit ose publikuesit, të cilët nuk janë Apple, mund të 
ofrojnë garancitë e tyre për blerësin fundor, por Apple, deri në masën që lejon 
ligji, i ofron produktet e tyre “pa ndryshime”. Softueri i shpërndarë nga Apple, 
me ose pa emrin e firmës Apple (duke përfshirë, por duke mos u kufizuar 
në softuerin e sistemit), nuk mbulohet nga kjo Garanci e kufizuar. Referojuni 
marrëveshjes së licencimit që shoqëron softuerin për informacione rreth të 
drejtave tuaja në lidhje me përdorimin e tij. 
Apple nuk garanton që funksionimi i produktit nuk do të ndërpritet ose do 
të jetë pa gabime. Apple nuk mban përgjegjësi për dëmtime që rrjedhin nga 
mosndjekja e udhëzimeve në lidhje me përdorimin e produktit.
Kjo garanci nuk vlen për: (a) pjesët e konsumueshme, si p.sh. bateritë ose 
veshjet mbrojtëse të projektuara për t’u konsumuar me kalimin e kohës, 
përveç rasteve kur prishja ka ndodhur për shkak të një defekti në materiale 
ose në fabrikim; (b) dëmtimet kozmetike, duke përfshirë, por duke mos 
u kufizuar vetëm te gërvishtjet, ciflosjet dhe pjesët e thyera plastike në 
porta; (c) dëmtimet e shkaktuara nga përdorimi me produkte jo Apple; (d) 
dëmtimet e shkaktuara në mënyrë aksidentale, nga abuzimi, keqpërdorimi, 
derdhja e lëngjeve, zjarri, tërmeti ose nga shkaqe të tjera të jashtme; (e) 
dëmtimet e shkaktuara nga përdorimi i produktit jashtë përdorimeve 
të lejuara dhe të parashikuara, të përshkruara nga Apple; (f ) dëmtimet e 
shkaktuara nga shërbimi (përfshirë përmirësimet dhe zgjerimet) e kryera 
nga dikush që nuk është përfaqësues i Apple ose një një ofrues i autorizuar 
i shërbimeve me valë i Apple; (g) një produkt ose pjesë që është modifikuar 
pa lejen me shkrim të Apple për të ndryshuar funksionalitetin ose aftësinë; 
(h) defektet e shkaktuara nga konsumimi normal ose përndryshe për shkak 
të vjetrimit normal të produktit ose (i) nëse ndonjë numër serial i Apple 
është hequr ose është dëmtuar.
E rëndësishme:  Mos e hapni produktin harduerik. Hapja e produktit 
harduerik mund të shkaktojë dëmtim, i cili nuk mbulohet nga kjo garanci. 
Vetëm Apple ose një ofrues i autorizuar shërbimi duhet të kryejë shërbim 
për këtë produkt harduerik.
NË HAPËSIRËN E LEJUAR NGA LIGJI, KJO GARANCI DHE MËNYRAT 
E ZHDËMTIMIT TË PËRCAKTUARA MË LART JANË EKSKLUZIVE DHE 
ZËVENDËSOJNË TË GJITHA GARANCITË, MËNYRAT E ZHDËMTIMIT DHE 
KUSHTET E TJERA, QOFSHIN ATO VERBALE, TË SHKRUARA, STATUTORE, TË 
SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA. SIÇ LEJOHET NGA LIGJI I ZBATUESHËM, 
APPLE NUK PRANON ASNJË GARANCI STATUTORE OSE TË NËNKUPTUAR, 
DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIM GARANCITË E TREGTUESHMËRISË DHE TË 
PËRSHTATSHMËRISË PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, SI DHE GARANCITË KUNDËR 
DEFEKTEVE TË FSHEHURA OSE TË PADUKSHME. NËSE APPLE NUK MUND TË 
HEDHË POSHTË LIGJËRISHT GARANCITË STATUTORE OSE TË NËNKUPTUARA, 
ATËHERË SIPAS HAPËSIRËS SË LEJUAR NGA LIGJI, TË GJITHA KËTO GARANCI 
DO TË KENË KOHËZGJATJE TË KUFIZUAR NË KOHËZGJATJEN E GARANCISË 
SË SHPREHUR, SI DHE NË SHËRBIMIN E RIPARIMIT, SI TË PËRCAKTOHET NGA 
APPLE ME GJYKIMIN E SAJ TË VETËM. Asnjë rishitës, agjent ose punonjës i 
Apple nuk është i autorizuar të bëjë ndonjë ndryshim, shtyrje të afatit ose 



shtesë në këtë garanci. Nëse ndonjë kusht konsiderohet i paligjshëm ose i 
pazbatueshëm, ligjshmëria ose zbatueshmëria e kushteve të mbetura nuk do 
të ndryshohet ose të dëmtohet.
PËRVEÇ ASAJ QË JEPET NË KËTË GARANCI DHE NË HAPËSIRËN MAKSIMALE 
TË LEJUAR NGA LIGJI, APPLE NUK ËSHTË PËRGJEGJËSE PËR DËMET DIREKTE, 
TË VEÇANTA, RASTËSORE OSE KONSEKUENTE QË REZULTOJNË NGA NDONJË 
SHKELJE E GARANCISË OSE KUSHTIT, OSE SIPAS ÇDO TEORIE TJETËR LIGJORE, 
DUKE PËRFSHIRË, POR DUKE MOS U KUFIZUAR NË HUMBJEN E PËRDORIMIT; 
HUMBJEN E TË ARDHURAVE; HUMBJEN E FITIMEVE AKTUALE OSE TË 
PRITSHME (PËRFSHIRË HUMBJEN E FITIMEVE TË KONTRATAVE); HUMBJEN E 
SHFRYTËZIMIT TË PARAVE; HUMBJEN E KURSIMEVE TË PRITSHME; HUMBJEN 
E BIZNESIT; HUMBJEN E MUNDËSISË; HUMBJEN E EMRIT TË MIRË; HUMBJEN 
E REPUTACIONIT; HUMBJEN OSE KORRUPTIMIN E TË DHËNAVE; OSE PËR 
ÇDO HUMBJE OSE DËM INDIREKT OSE KONSEKUENT, TË SHKAKTUAR NË 
ÇFARËDO LLOJ MËNYRE, DUKE PËRFSHIRË NDËRRIMIN E PAJISJEVE DHE 
PRONËS, ÇDO KOSTO PËR RIKUPERIMIN, PROGRAMIMIM OSE RIPRODHIMIN E 
NDONJË PROGRAMI OSE TË DHËNASH TË RUAJTURA OSE TË PËRDORURA ME 
PRODUKTIN APPLE, DHE ÇDO DËSHTIM NË RUAJTJEN E KONFIDENCIALITETIT 
TË TË DHËNAVE TË RUAJTURA NË PRODUKT. KUFIZIMI I LARTPËRMENDUR NUK 
ZBATOHET PËR PRETENDIMET PËR VDEKJEN OSE LËNDIMIN PERSONAL OSE 
PËR ÇDO PËRGJEGJËSI STATUTORE PËR VEPRIMET DHE/OSE MOSVEPRIMET E 
QËLLIMSHME DHE NEGLIZHENTE. APPLE NUK MBËSHTET ASNJË DEKLARATË 
QË AJO DO TË JETË NË GJENDJE TA RIPAROJË ÇDO PRODUKT SIPAS KËSAJ 
GARANCIE OSE TË BËJË NJË SHKËMBIM PRODUKTI PA RREZIKUN E HUMBJES 
OSE HUMBJEN E PROGRAMEVE OSE TË TË DHËNAVE.
MARRJA E SHËRBIMIT TË GARANCISË  Ju lutemi, hyni dhe shqyrtoni burimet 
e ndihmës në internet të cilat merren si referencë në dokumentacionin 
që shoqëron këtë produkt harduerik përpara se të kërkoni shërbimin e 
garancisë. Nëse produkti nuk funksionon ende siç duhet pas përdorimit të 
këtyre burimeve, ju lutemi të kontaktoni përfaqësuesit e Apple ose, nëse 
është e mundur, një dyqan pakice që i përket Apple (“Dyqani i Apple”) ose 
një ofrues të autorizuar të shërbimeve me valë të Apple, që mund ta gjeni 
në informacionin që ofron dokumentacioni. Kur e kontaktoni Apple me 
telefon, mund të zbatohen tarifa të tjera, në varësi të vendndodhjes suaj. Kur 
ju telefononi, një përfaqësues i Apple ose një ofrues i autorizuar i shërbimit 
me valë të Apple do t’ju ndihmojë të përcaktoni nëse produkti juaj ka nevojë 
për shërbim dhe, nëse ka, do t’ju informojë për mënyrën sesi Apple do ta 
ofrojë shërbimin. Ju duhet të ndihmoni në diagnostikimin e problemeve me 
produktin tuaj dhe të ndiqni proceset e garancisë së Apple. 
Apple mund ta kufizojë shërbimin në vendin ku Apple ose distributorët e 
tij të autorizuar e kanë shitur produktin harduerik, dhe ta ofrojë shërbimin 
e garancisë (i) te një Dyqan Apple ose te një pikë e ofruesit të autorizuar 
të shërbimit me valë të Apple, ku shërbimi kryhet në këtë pikë, ose një 
Rishitës i Apple ose një ofrues i autorizuar i shërbimit me valë të Apple 
mund ta dërgojë produktin për shërbim në një pikë riparimi të Apple, (ii) 
duke ju dërguar fletën e parapaguar të transportimit (dhe nëse nuk e keni 
më paketimin origjinal, Apple mund t’ju dërgojë materialin e paketimit) për 
t’ju mundësuar dërgimin e produktit për shërbim në pikën e riparimit të 
Apple, ose (iii) duke ju dërguar produktin ose pjesët e reja ose të rinovuara 
të ndërrimit, të cilat mund të instalohen nga klienti, për t’ju mundësuar 
shërbimin ose ndërrimin e produktit tuaj (“Shërbimi DIY”). Pas marrjes së 



produktit ose pjesës së ndërrimit, produkti ose pjesa origjinale bëhet pronë e 
Apple dhe ju bini dakord të ndiqni udhëzimet, duke përfshirë nëse kërkohet, 
organizimin e rikthimit tek Apple të produktit ose pjesës origjinale në kohën 
e duhur. Kur ofrohet Shërbimi DIY që kërkon rikthimin e produktit ose pjesës 
origjinale, Apple mund të kërkojë autorizimin e një karte krediti si siguri për 
pagesën e çmimit të produktit ose pjesës së ndërrimit, si dhe të kostove që 
zbatohen për transportin. Nëse ju ndiqni udhëzimet, Apple do ta anulojë 
autorizimin e kartës së kreditit, kështu që ju nuk do të paguani për kostot e 
produktit ose të pjesës dhe të transportit. Nëse ju nuk e riktheni produktin 
ose pjesën e ndërruar siç udhëzohet, Apple do ta kreditojë shumën e 
autorizuar në kartën e kreditit. 
Opsionet e shërbimit, disponueshmëria e pjesëve dhe kohët e përgjigjes 
mund të jenë të ndryshme, në varësi të vendit ku kërkohet shërbimi. Opsionet 
e shërbimit i nënshtrohen ndryshimit në çdo kohë. Mund të jetë përgjegjësia 
juaj pagesa e tarifave të transportit dhe veprimeve, nëse produktit nuk mund 
t’i bëhet shërbim në vendin ku kërkohet shërbimi. Nëse kërkoni shërbim në 
një vend që nuk është vendi i blerjes fillestare, ju bini dakord të veproni në 
përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme për eksportin, 
dhe jeni përgjegjës për të gjitha tarifat doganore, TVSH-në dhe taksat dhe 
tarifat e tjera përkatëse. Aty ku është i disponueshëm shërbimi ndërkombëtar, 
Apple mund t’i riparojë ose t’i ndërrojë produktet dhe pjesët me defekt 
me pjesë dhe produkte të ngjashme që janë në përputhje me standardet 
lokale. Në përputhje me ligjet e zbatueshme, Apple mund të kërkojë që të 
paraqisni vërtetim të detajeve të blerjes dhe/ose të veproni sipas kërkesave 
të regjistrimit përpara se të merrni shërbimin e garancisë. Ju lutemi, referojuni 
dokumentacionit shoqërues për më shumë hollësi rreth kësaj dhe rreth 
çështjeve të tjera të marrjes së shërbimit të garancisë. 
Apple do të mbajë dhe do të përdorë informacionin e klientit në përputhje 
me Politikën e Fshehtësisë së Klientit të Apple disponueshme në faqen e 
internetit të afishuar në tabelën e mëposhtme.
Nëse produkti juaj është i aftë të ruajë programe softuerike, të dhëna dhe 
informacion tjetër, ju duhet t’i mbroni përmbajtjet e tyre kundër dështimeve 
të mundshme funksionale. Përpara se ta dërgoni produktin tuaj për shërbimin 
e garancisë, është përgjegjësia juaj të mbani një kopje të veçantë rezervë të 
përmbajtjeve dhe të çaktivizoni çdo fjalëkalim sigurie. GJATË SHËRBIMIT TË 
GARANCISË PËRMBAJTJET E PRODUKTIT TUAJ DO TË FSHIHEN DHE MJETET 
E RUAJTJES DO TË RIFORMATOHEN. Produkti juaj ose produkti i ndërrimit 
do t’ju rikthehet siç ka qenë i konfiguruar produkti kur është blerë në fillim, 
duke iu nënshtruar përditësimeve që zbatohen. Apple mund të instalojë 
përditësime të softuerit të sistemit si pjesë të shërbimit të garancisë, gjë e 
cila ndalon rikthimin e harduerit në një version të mëparshëm të softuerit 
të sistemit. Aplikacionet e palëve të treta të instaluara në harduer mund 
të mos pajtohen ose mund të mos funksionojnë me harduerin si rezultat i 
përditësimit të softuerit të sistemit. Ju do të jeni përgjegjës për riinstalimin 
e të gjitha programeve softuerike, të të dhënave dhe të fjalëkalimeve. 
Rikuperimi dhe riinstalimi i programeve softuerike dhe i të dhënave të 
përdoruesit nuk mbulohen nga kjo Garanci e Kufizuar.



Një listë me ofrues të autorizuar të shërbimit me valë disponohet në 
internet në adresën: http://images.apple.com/legal/warranty/docs/
iPhoneAuthorizedDistributors.pdf.
Mund të disponohet mbështetje falas. Shikoni:  
http://www.apple.com/support/country/index.html?dest=complimentary

Personat e ngarkuar për ofrimin e garancisë për rajonin 
ose vendin e blerjes
Rajoni/vendi i blerjes Adresa

Kontinenti amerikan
Brazil Apple Computer Brasil Ltda  

Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo,  
SP Brasil 01454-901

Kanada Apple Canada Inc.  
7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, 
Canada; L3R 5G2 Canada

Meksikë Apple Operations México S.A. de C.V. 
Prolongación Paseo de la Reforma #600, 
Suite 132 
Colonia Peña Blanca, Santa Fé 
Delegación Álvaro Obregón 
México D. F. 
CP 01210 
México

Shtetet e Bashkuara dhe vendet e 
tjera të kontinentit amerikan

Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

Evropë, Lindje e Mesme dhe Afrikë
Të gjitha vendet Apple Sales International  

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, 
Republic of Ireland

Rajoni Azi-Paqësor
Australi; Zelandë e Re; Fixhi, Papua 
Guinea e Re; Vanuatu

Apple Pty. Limited.  
PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, 
Australia

Hong-Kong Apple Asia Limited  
2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay;  
Hong Kong

Indi Apple India Private Ltd.  
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, 
Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

Japoni Apple Japan Inc.  
3-20-2 Nishishinjuku,  
Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Kore Apple Korea Ltd.  
3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, 
Gangnam-gu; Seoul 135-798, Korea



Rajoni/vendi i blerjes Adresa

Afganistan, Bangladesh, Butan, 
Brunei, Kamboxhia, Guam, 
Indonezi, Laos, Singapor, Malajzi, 
Nepal, Pakistan, Filipine, Sri Lanka, 
Vietnam

Apple South Asia Pte. Ltd.  
7 Ang Mo Kio Street 64 Singapore 569086

Republika Popullore e Kinës Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.  
Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao 
Free Trade Zone, Shanghai 200131 China

Tajlandë Apple South Asia (Thailand) Limited  
25th Floor, Suite B2, Siam Tower,  
989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330

Tajvan Apple Asia LLC  
16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2,  
Taipei, Taiwan 106

Vende të tjera të rajonit Azi-
Paqësor

Apple Inc.  
1 Infinite Loop; Cupertino,  
CA 95014, USA

Politika e Fshehtësisë

Të gjitha vendet http://www.apple.com/legal/warranty/privacy
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© 2011 Apple Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.  
Apple, logoja e Apple, iPhone, iTunes, Safari, Made for iPod  
dhe Works with iPhone janë marka tregtare të Apple Inc., të regjistruara në 
SHBA dhe në shtete të tjera. Logoja e Made for iPhone është markë tregtare 
e Apple Inc. iTunes Store është një markë shërbimi e Apple Inc., e regjistruar 
në SHBA dhe në shtete të tjera. App Store është një markë shërbimi e Apple 
Inc. IOS është një markë tregtare ose markë e regjistruar tregtare e Cisco-s 
në SHBA dhe në shtete të tjera dhe përdoret me licencë. Logot dhe marka 
e fjalës Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare nën pronësinë e 
Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga  
Apple Inc. kryhet me licencë.
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