
Majat e gishtave

Filloni këtu

Mirëserdhët në iPhone. Ky udhëzues i shpejtë 
ju tregon si të konfiguroni iPhone-in dhe të 
përdorni veçoritë e tij kryesore. Pasi ta keni 
vënë në punë dhe të jeni duke telefonuar, 
mund të mësoni edhe më shumë rreth 
iPhone-it në www.apple.com/iphone.

Gati, në pozicion, nisuni.
1. Shkarkoni iTunes. 
Shkoni në www.itunes.com/download dhe 
shkarkoni versionin më të fundit të iTunes për 
ta instaluar në kompjuterin tuaj Mac ose PC.

2. Lidheni me kompjuterin tuaj.
Lidheni iPhone-in në portën USB të 
kompjuterit tuaj.

3. Sinkronizoni.
Kur lidhet iPhone, hapet iTunes dhe ju drejton 
përmes konfigurimit. Zgjidhni kontaktet, 
kalendarët, muzikën, videot dhe fotot që 
dëshironi të sinkronizoni, mandej klikoni Apply 
në këndin e djathtë poshtë. Nëse e përdorni 
iTunes apo sinkronizimin për herë të parë, 
mund të shikoni një tutorial të shkurtër në 
www.apple.com/itunes/tutorials.

Kryesoret e butonave.
Për të ndezur iPhone-in, shtypni fort butonin  
Ndezur/Fikur. Për të fikur apo rindezur 
iPhone-in, mbani shtypur butonin Ndezur/Fikur 
për pak sekonda, mandej rrëshqisni rrëshqitësin 
për ta konfirmuar. Për ta vendosur iPhone-in në 
modalitet gjumi, shtypni një herë butonin 
Ndezur/Fikur. Kjo fik ekranin, por vazhdon t’i 
lejojë iPhone-it të marrë telefonata. Për të 
heshtur një thirrje hyrëse, shtypni një herë. Për 
ta dërguar një thirrje drejt në postën zanore, 
shtypni dy herë. 

Shkoni te Home.
Kur përdorni një aplikacion, shtypni butonin 
Home për ta mbyllur dhe për t’u kthyer në 
ekranin e tij Home. Për të shkuar shpejt në 
ekranin kryesor Home, shtypni butonin Home 
nga cilido ekran tjetër Home. Nga pamja Lock, 
klikoni dy herë butonin Home për të rikthyer 
kontrollet e iPod-it.

Krijimi i dosjeve. Organizimi i aplikacioneve. 
Prekni dhe mbani prekur ikonat derisa të nisin 
të dridhen. Pastaj tërhiqeni njërën ikonë mbi 
një tjetër për të krijuar dosje. Dosjet emërtohen 
automatikisht sipas kategorisë, por mund t’i 
riemërtoni. Mund të personalizoni ekranin 
Home, duke tërhequr ikonat dhe dosjet 
në pozicione të ndryshme dhe ekrane të 
ndryshme. Pasi të keni mbaruar, thjesht  
shtypni butonin Home.

Kërkimi.
Për të kërkuar në iPhone ose në internet, 
shkoni në ekranin kryesor Home dhe shtypni 
butonin Home ose lëvizeni ekranin nga e 
majta në të djathtë. Shtypni çfarë kërkoni të 
gjeni: emër, aplikacion, këngë, artist, film, 
ose çfarëdo fjalë kyçe. iPhone jep sugjerime 
në çastin që shkruani për ta bërë kërkimin 
edhe më të shpejtë. Për të kërkuar brenda 
aplikacioneve si Mail, Contacts, Messages,  
ose iPod prekni lehtë shiritin e gjendjes.

Kryerja e një thirrjeje.
Prekni një numër telefoni te Contacts, Favorites, 
një email, një mesazh me tekst ose kudo tjetër 
në iPhone për të kryer një thirrje. Ose prekni 
lehtë butonin Keypad për ta formuar numrin 
manualisht. Për t’iu përgjigjur një thirrjeje me 
kufje iPhone, shtypni butonin qendror një herë. 
Shtypeni sërish për të përfunduar thirrjen. Për 
të rregulluar volumin, shtypni butonat “+” dhe 
“-“ që ndodhen mbi dhe nën mikrofon.

FaceTime.
Ndërsa jeni në një thirrje me zë, prekni lehtë 
butonin FaceTime për të nisur thirrje me video. 
Ose prekni lehtë butonin FaceTime te Contacts. 
Gjatë një thirrjeje me video, mund të kaloni në 
kamerën e pasme për të treguar vendin ku 
ndodheni. Hapni emailin, internetin, ose 
aplikacione të tjera duke shtypur butonin Home.

Kryerja e shumë detyrave njëherësh. 
Ndërsa jeni në një thirrje, mund të hapni 
emailin, kalendarin ose aplikacione të tjera, 
madje dhe të lundroni në internet nëse jeni 
të lidhur me Wi-Fi ose 3G. Për të kaluar shpejt 
nga njëri aplikacion në tjetrin, klikoni dy herë 
butonin Home për të shfaqur aplikacionet 
e përdorura së fundmi. Lëvizni djathtas për 
të parë më shumë aplikacione, pastaj prekni 
lehtë njërin për ta rihapur. Lëvizni deri në fund 
majtas për hapur kontrollet e iPod-it ose për të 
kyçur orientimin e ekranit.

Kërkon pajisje të mundësuar me FaceTime dhe lidhje Wi-Fi edhe për 
telefonuesin, edhe për marrësin. Nuk disponohet në të gjitha zonat.

Kontrolli me zë.
Përdorni Voice Control për të kryer telefonata 
me duar të lira ose për të luajtur muzikë. Për 
të aktivizuar Voice Control, mbani shtypur 
butonin Home ose butonin qendror në kufjet 
e iPhone-it derisa të shfaqet pamja Voice 
Control. Pas tingullit, shqiptoni një komandë 
si p.sh. “call Elliot” ose “dial 555-1212.” Mund 
t’i kërkoni gjithashtu iPhone-it të luajë një 
album, artist apo listë të caktuar këngësh, ose 
“play more songs like this”. Mund t’i kërkoni 
iPhone-it “what’s playing?” ose për shembull 
“play songs by the Rolling Stones”.
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*Posta zanore pamore dhe MMS mund të mos disponohen në 
të gjitha zonat. Kontaktoni ofruesin e shërbimit tuaj me valë 
për më tepër informacion.

Disa veçori dhe shërbime nuk disponohen në të gjitha zonat.
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Më tepër.
Mund të mësoni edhe më shumë rreth veçorive 
të iPhone-it në www.apple.com/iphone.

Për të parë manualin e përdorimit të iPhone-it në 
iPhone-in tuaj, mund ta shkarkoni nga iBookstore 
ose të shkoni në help.apple.com/iphone ose 
në faqeshënjuesit e Safari-t. Për versione të 
shkarkueshme të manualit të përdorimit të 
iPhone-it dhe manualit të informacioneve të 
rëndësishme të produktit, vizitoni support.apple.
com/sq_AL/manuals/iphone.

Mbështetja.
Kontaktoni ofruesin e shërbimit tuaj me valë për 
mbështetje teknike në shërbime në lidhje me 
rrjetin, duke përfshirë postën zanore pamore dhe 
faturimin.* Vizitoni www.apple.com/al/support/
iphone për mbështetje teknike në iPhone dhe 
iTunes.

Gjetja e vendeve. Kontrolli i rrethinave.
Për të parë ku ndodheni në hartë, prekni lehtë 
butonin Location. Një pikë blu shfaqet në 
pozicionin tuaj aktual. Për të gjetur nga cila 
anë e horizontit jeni drejtuar, prekni sërish 
lehtë butonin Location për të aktivizuar 
pamjen e busullës. Gjeni vendet që ju 
rrethojnë, duke shtypur fjalë si “Starbucks” ose 
“pizza” në fushën e kërkimit. Prekni dy herë 
lehtë për të fokusuar. Prekni një herë lehtë me 
dy gishta për të shfokusuar. Mund të merrni 
udhëzime ose të prekni lehtë butonin Page 
Curl për pamje të tjera të hartës.

App Store.
Prekni lehtë App Store për të shfletuar nga 
telefoni qindra mijëra aplikacione në kategori 
si lojëra, biznes, udhëtime, rrjete sociale dhe 
shumë të tjera. Shfletoni sipas Featured, 
Categories, ose Top 25, ose kërkoni me emër. 
Për të blerë dhe për të shkarkuar aplikacionet 
drejtpërdrejt në iPhone-in tuaj, prekni lehtë 
Buy Now. Madje, shumë aplikacione janë falas.

iTunes Store.
Mund të hapni iTunes Store nga telefoni 
duke prekur lehtë ikonën iTunes. Kërkoni 
dyqanin për muzikë, filma, shfaqje televizive, 
videoklipe muzikore dhe të tjera. Shfletoni, 
blini dhe shkarkoni nga dyqani drejtpërdrejt 
në iPhone-in tuaj. Prekni lehtë cilindo artikull 
për ta dëgjuar ose për ta parë në formë 
paraprake. 

Tastiera inteligjente.
iPhone korrigjon dhe sugjeron fjalë 
automatikisht kur shkruani. Kështu, nëse prekni 
lehtë ndonjë germë të gabuar, vazhdoni të 
shkruani. Për të pranuar fjalën e sugjeruar, 
prekni lehtë mbi tastin e hapësirës. Prekni lehtë 
“x” për të anuluar fjalën e sugjeruar dhe 
ndihmojeni iPhone-in të mësojë fjalën që 
shtypët. Tastiera fut automatikisht apostrofat 
për format e shkurtra. Dhe nëse prekni lehtë dy 
herë tastin e hapësirës, ai vendos një pikë. Për 
të kaluar midis tastierës me shkronja dhe asaj 
me numra, prekni lehtë tastin “.?123”.

Prerja, kopjimi dhe ngjitja.
Prekni lehtë mbi tekstin që dëshironi të 
ndryshoni ose prekeni dhe mbajeni prekur për 
të aktivizuar lenten, pastaj rrëshqitni gishtin për 
të zhvendosur pikën e futjes së tekstit. Mund 
të zgjidhni fjalë duke i prekur lehtë dy herë 
dhe të zgjidhni më shumë ose më pak tekst 
duke tërhequr pikat e tërheqjes. Mandej prekni 
lehtë për të prerë, kopjuar dhe ngjitur. Për të 
kopjuar tekst nga faqet e internetit, emaili ose 
mesazhet e tekstit, prekni dhe mbani prekur për 
të zgjedhur tekstin. Për të zhbërë redaktimin, 
tundeni iPhone-in, pastaj prekni lehtë butonin 
Undo.

Fotografitë.
Ngarkoni fotografitë tuaja të preferuara me anë 
të iTunes nga kompjuteri në iPhone, ose përdorni 
kamerën e integruar për të bërë fotografi. Prekni 
Photos për të parë fotografitë tuaja. Lëvizni lehtë 
djathtas ose majtas për të lëvizur midis imazheve. 
Prekni lehtë dy herë ose pickoni për të fokusuar. 
Prekni lehtë një herë për të shfaqur kontrollet mbi 
ekran. Prekni lehtë butonin Veprim për të dërguar 
një foto në një MMS ose email. Gjithashtu, fotot 
mund t’i vendosni si sfond në ekran, t’ia caktoni 
një kontakti ose t’i printoni nga telefoni duke 
përdorur printer që funksionon me AirPrint.

Video HD.
Për të regjistruar video HD, prekni lehtë 
funksionin Camera dhe pastaj vendoseni 
çelësin Camera/Video te videoja. Prekni lehtë 
butonin Record për të filluar regjistrimin. 
Prekeni sërish lehtë për të ndaluar regjistrimin. 
“Tap to focus” ju mundëson të kontrolloni 
fokusin dhe ekspozimin duke prekur lehtë 
cilindo apo çfarëdo që ka në ekran. Mund të 
regjistroni dhe në peizazh ose portret. Madje 
mund dhe të ndizni dritën e kamerës kur 
xhironi në kushte ndriçimi të ulët.

Kontrollet e videos dhe të këngës.
Prekni ekranin për të shfaqur kontrollet mbi 
ekran. Prekni lehtë sërish për t’i fshehur. Nëse 
prekni lehtë një video dy herë, kjo ndryshon 
midis ekranit të gjerë dhe ekranit të plotë. Kur 
dëgjoni muzikë, rrotullojeni iPhone-in për të 
lëvizur përmes kopertinave të albumeve në 
Cover Flow. Prekni lehtë mbi cilindo album 
për të parë listën e këngëve, pastaj prekni 
lehtë mbi to për t’i luajtur. Prekni lehtë jashtë 
listës së këngëve për t’u kthyer në kopertinën 
e albumit. Kur dëgjoni muzikë me kufjet e 
iPhone-it, shtypni një herë butonin qendror 
për ta vënë pauzë ose për ta luajtur dhe 
shtypeni butonin dy herë për të kaluar në 
këngën tjetër. Prekni lehtë butonin AirPlay 
për ta transmetuar muzikën ose videon në një 
Apple TV.*

Shikimi i internetit nga afër.
Në Safari, prekni lehtë dy herë cilindo element 
në një faqe interneti (figurë apo tekst) për të 
fokusuar. Prekni sërish lehtë dy herë për të 
shfokusuar. Prekni lehtë butonin Multi-page për 
të lëvizur mes faqeve të shumta të internetit
ose për të hapur një të re.  Rrotullojeni iPhone-in 
për të parë internetin në ekran të gjerë. 
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