
Përshëndetje.

Udhëzuesi i shpejtë

Mirë se vini në telefonin tuaj të ri iPhone. Do të 
donim t’ju prezantonim veçoritë e telefonit.

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.

Phone
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. Prekni një herë butonin Ndiz/Fik për të 
vendosur në heshtje një thirrje hyrëse ose prekeni dy 
herë për ta dërguar thirrjen direkt në postën zanore. 
Ose rrëshqitni butonin Phone për t’u përgjigjur me 
një mesazh teksti ose vendosni një kujtues për ta 
telefonuar mbrapsht. Për t’iu përgjigjur një thirrjeje 
me kufjet iPhone, shtypni butonin qendror një herë. 
Shtypeni sërish për të përfunduar thirrjen.

FaceTime
Zgjidhni dikë nga kontaktet tuaja dhe prekni butonin 
FaceTime për të nisur videothirrjen me një iPhone, 
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.

Mesazhet
Prekni ikonën Messages për të dërguar iMessage  
te përdorues të tjerë të iPhone, iPad, iPod touch dhe 
përdoruesit e Mac, ose për t’i 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.

Shtypja dhe redaktimi
iPhone korrigjon dhe sugjeron fjalë 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. Për të redaktuar tekstin, 
prekni dy herë një fjalë dhe zvarritni pikat e kapjes 
për të zgjeruar përzgjedhjen. Ose mbajeni prekur 
për të aktivizuar lenten dhe rrëshqitni gishtin për të 
zhvendosur pikën e futjes së tekstit. Mandej prekni 
lehtë për të prerë, kopjuar dhe ngjitur. Për diktim, 
prekni butonin Microphone.

Njoftimet
Kur merrni një njoftim, ai shfaqet shkurtimisht 
në krye të ekranit, pa ju ndërprerë në atë që po 
bëni. Shpërfilleni njoftimin 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.

Zile/ 
Heshtje

Volumi 
lart/poshtë

Kontektori Lightning

Ndiz/Fik 
Gjumë/ 
Zgjim

Kërkon pajisje me FaceTime të aktivizuar si për thirrësin ashtu dhe për marrësin.
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Siri
Kërkojini Siri-t të bëjë thirrje, të hapë një aplikacion,  
t’u përgjigjet mesazheve të tekstit, të marrë drejtime, 
kujtues të orareve e takimeve dhe të tjera. Për të 
përdorur Siri, mbani shtypur butonin Home. Nëse 
përdorni kufje, shtypni dhe mbani butonin qendror. 
Pas tingullit, flisni natyrshëm. Siri do të dëgjojë dhe 
mandej do të përgjigjet. Për më shumë shembuj se si 
mund t’ju ndihmojë, pyesni Siri-n “What can you do?”.

Camera
Nga ekrani Lock, rrëshqitni lart butonin Camera 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 një nga butonat e volumit. Prekni Options 
për të nxjerrë një foto panoramike. Për të regjistruar 
video HD, caktojeni çelësin në Video, mandej prekni 
butonin Record. Butonin Camera mund ta prekni 
madje edhe për të bërë një foto gjatë regjistrimit.

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 përmes Mail, iMessage, 
Facebook, ose Twitter, 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.

Safari
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 uebit ose për 
të hapur një të re. Prekni butonin Share për të ndarë 
një faqe uebi përmes Mail, iMessage, Facebook, ose 
Twitter ose për ta ruajtur në Reading List.

Maps
Për të parë ku ndodheni në hartë, prekni lehtë 
butonin Location. Një pikë blu shfaqet në pozicionin 
tuaj aktual. Përdorni dy gishta për të rrotulluar 
hartën, ose bashkoni gishtat për të zmadhuar. Për 
të kthyer anash hartën, zvarrisni dy gishtat lart ose 
poshtë. Gjeni vendet që ju rrethojnë, duke shtypur 
fjalë si “Starbucks” ose “pizza” në fushën e kërkimit. 
Prekni butonin Quick Route për të filluar navigimin 
kthesë pas kthese. Mbështilleni faqen e hartës për 
të shfaqur kushtet e trafikut dhe për të ndryshuar 
pamjen e hartës.

App Store dhe iTunes Store
Prekni ikonën App Store për të shfletuar aplikacione 
në kategori si lojëra, udhëtime, rrjete sociale dhe 
shumë të tjera. Për të blerë dhe për të shkarkuar 
aplikacionet drejtpërdrejt në iPhone-in tuaj, prekni 
lehtë Buy Now. Shumë aplikacione janë madje falas. 
Prekni ikonën iTunes për të kërkuar muzikë, filma, 
shfaqje televizive dhe më shumë. Më pas prekni  
për të blerë dhe shkarkuar me valë.

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. Gjithashtu 
mund të shkarkoni muzikën dhe aplikacionet që keni 
blerë më parë nga iTunes Store dhe App Store.

Më tepër
Mësoni më shumë rreth veçorive të iPhone-it në  
www.apple.com/al/iphone.

Për udhëzime dhe për informacion mbi sigurinë dhe 
përdorimin, shihni Udhëzuesin e Përdorimit të iPhone 
at support.apple.com/sq_AL/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/al/
support/iphone për mbështetje teknike për iPhone 
dhe iTunes.

Jo të gjitha veçoritë disponohen në të gjitha zonat.
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