
Majat e gishtave

Udhëzuesi i shpejtë

Mirëserdhët në iPhone. 
Ky udhëzues i shpejtë ju tregon si të konfiguroni 
iPhone-in dhe të përdorni veçoritë e tij kryesore. 
Për të filluar, ndizni iPhone-in tuaj duke shtypur 
dhe mbajtur butonin Ndiz/Fik për pak sekonda. 
Mandej ndiqni udhëzimet në ekran për të 
konfiguruar iPhone-in tuaj.

Kryesoret e butonave.
Për të fikur apo rindezur iPhone-in, shtypni e 
mbani butonin Ndiz/Fik për pak sekonda, 
mandej tërhiqni rrëshqitësin për ta konfirmuar. 
Për ta fikur ekranin, por për të vazhduar me 
marrjen e thirrjeve, shtypni Ndiz/Fik një herë. 
Shtypni butonin Home, në çdo kohë, për t’u 
kthyer në ekranin Home. Për të kaluar shpejt 
nga njëri aplikacion i përdorur së fundmi në 
tjetrin, klikoni dy herë butonin Home dhe 
prekni një ikonë aplikacioni.

Voice Control.
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?” (çfarë po luhet?) ose për 
shembull “play songs by the Rolling Stones”.

Njoftimet.
Kur merrni një njoftim, ai shfaqet shkurtimisht 
në krye të ekranit, pa ju ndërprerë në atë që po 
bëni. Shpërfilleni ose prekeni për t’u përgjigjur 
menjëherë. Për të parë një përmbledhje të 
njoftimeve tuaja të fundit, fshini për poshtë 
nga kreu i cilido ekrani. Njoftimin e ri mund ta 
hapni nga ekrani Lock duke rrëshqitur ikonën 
e tij djathtas.

Mesazhet.
Prekni ikonën Messages për të dërguar 
iMessage te përdorues të tjerë të iPhone, iPad 
dhe iPod touch që përdorin iOS 5, ose për t’u 
dërguar SMS a MMS përdoruesve të telefonave 
të tjerë celularë. Shtypni një emër ose një 
numër telefoni në fushën To, ose zgjidhni dikë 
nga kontaktet tuaja. Shtypni mesazhin, pastaj 
prekni Send. Për të dërguar fotografi ose video, 
prekni lehtë butonin Camera.

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 hapni 
aplikacionin Phone dhe prekni butonin Keypad 
për ta formuar manualisht. Për të heshtur një 
thirrje hyrëse, shtypni një herë butonin Ndiz/
Fik. Për ta dërguar një thirrje drejtpërdrejt në 
postën zanore, shtypni dy herë Ndiz/Fik.  
Për t’iu përgjigjur një thirrjeje me kufjet iPhone, 
shtypni butonin qendror një herë. Shtypeni 
sërish për të përfunduar thirrjen.

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. Ose prekni 
“x” për ta shpërfillur sugjerimin. Tastiera fut 
automatikisht apostrofat për format e shkurtra. 
Nëse prekni lehtë dy herë tastin e hapësirës, ai 
vendos një pikë. Mund ta prekni dy herë një 
fjalë, për ta kërkuar në fjalor. 

Prerja, kopjimi dhe ngjitja.
Prekni 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 një fjalë duke e 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, mandej prekni Copy. 

Zile/Heshtje

Volumi  
lart/poshtë

Ndiz/Fik
Gjumë/
Zgjim

Home

FaceTime.
Zgjidhni dikë nga kontaktet tuaja dhe prekni 
butonin FaceTime për të nisur videothirrjen me 
një përdorues tjetër iPhone-i apo përdorues 
të iPad, iPod touch ose Mac. Ose nëse jeni në 
thirrje zanore, prekni FaceTime për të nisur një 
videothirrje. Gjatë videothirrjes, prekni butonin 
Camera për të kaluar në kamerën e pasme dhe 
ndani mjedisin rrethues me të tjerët. 

Kërkon pajisje me FaceTime të aktivizuar si për thirrësin ashtu dhe për marrësin.  
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Më tepër.
Mësoni më shumë rreth veçorive të iPhone-it 
në www.apple.com/iphone.

Për Udhëzuesin e përdorimit të iPhone-it dhe 
për informacione të rëndësishme, vizitoni  
support.apple.com/manuals/iphone. Për ta 
parë udhëzuesin në iPhone, shkarkojeni nga 
iBookstore ose përdorni faqeshënuesin në 
Safari.

Mbështetja.
Kontaktoni me ofruesin tuaj të shërbimit me 
valë për mbështetje të shërbimeve të rrjetit, 
postës zanore dhe faturimit. Vizitoni  
www.apple.com/support/iphone për 
mbështetje teknike për iPhone dhe iTunes.

Photos.
Prekni ikonën Photos në ekranin Home për 
të parë fotot tuaja. Lëvizni lehtë djathtas ose 
majtas për të lëvizur midis imazheve. Prekni 
dy herë ose bashkoni gishtat për të fokusuar. 
Prekni një herë për të shfaqur kontrollet mbi 
ekran. Mund t’i redaktoni ose t’i përmirësoni 
fotot, t’i ndani, t’i printoni e shumë të tjera. 
Nëse keni të aktivizuar Photo Stream në 
iCloud, fotografitë e reja që nxirrni shtyhen 
automatikisht tek të gjitha pajisjet e tjera tuaja.

Camera.
Nga ekrani Lock, shtypni dy herë butonin 
Home për të hyrë shpejt te kamera, ose prekni 
ikonën Camera në ekranin Home. Rregulloni 
fokusin dhe ekspozimin duke prekur cilindo 
apo çfarëdo në ekran. Për të shkrepur 
fotografinë, prekni butonin Camera ose shtypni 
butonin Volumi lart. Për të regjistruar video HD, 
vendoseni çelësin në Video, mandej prekni 
butonin Record. Prekeni sërish për të ndaluar 
regjistrimin.  

Kontrollet e videos dhe të këngës.
Gjatë luajtjes së muzikës apo shikimit të videos, 
prekni kudo në ekran për të shfaqur kontrollet. 
Prekni sërish për t’i fshehur. Për të transmetuar 
muzikën apo videot tuaja drejt Apple TV, prekni 
butonin AirPlay.* Nga ekrani Lock, mund të 
shtypni dy herë butonin Home për të hapur 
shpejt kontrollet e audios. 

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

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

iTunes Store.
Mund të hapni iTunes Store duke prekur 
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 
cilindo artikull për ta dëgjuar ose për ta parë 
në formë paraprake.

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

iCloud.
iCloud ruan muzikën, fotot, aplikacionet, 
kalendarët, dokumentet tuaja e shumë të tjera. 
Integrohet më së miri me aplikacionet tuaja 
dhe me anë të valëve shtyn përmbajtjet drejt  
të gjitha pajisjeve tuaja. Prekni ikonën Settings 
dhe zgjidhni iCloud për të aktivizuar Photo 
Stream dhe veçori të tjera të iCloud. Gjithashtu 
mund të shkarkoni muzikën dhe aplikacionet 
që keni blerë më parë nga iTunes Store dhe 
App Store.
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Gjetja e vendndodhjes. Kontrolli i rrethinave.
Për të parë ku ndodheni në hartë, prekni 
butonin Location. Një pikë blu shfaqet në 
pozicionin tuaj aktual. Për të gjetur nga cila anë 
e horizontit jeni drejtuar, prekni sërish 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 për të fokusuar. Prekni një herë 
me dy gishta për të shfokusuar. Mund dhe të 
merrni drejtime ose të prekni butonin Page Curl 
për pamje shtesë të hartës.
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