
For more information on how to use the phone, please go to tcl.com and download the complete user manual. 
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Shënim:
Ky është një manual përdorimi për TCL 10 Plus T782H.
Midis përshkrimit në manualin e përdoruesit dhe funksionimit të 
telefonit mund të ketë disa ndryshime, në varësi të versionit të 
softuerit të telefonit ose të shërbimeve të veçanta të operatorit.

Ndihmë
Referoju burimeve të mëposhtme për më shumë pyetje të bëra 
shpesh, softuerë dhe informacion shërbimi.

Konsultimi me FAQ
Shkoni në www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Si të gjeni numrin e serisë ose numrin IMEI
Numrin e serisë ose International Mobile Equipment Identity (IMEI) 
mund ta gjeni te materialet e paketimit. Ose zgjidhni Konfigurimet > 
Sistemi > Rreth telefonit > Statusi > Informacioni IMEI në telefon.

Marrja e shërbimit të garancisë
Fillimisht ndiqni këshillat në këtë udhëzues ose shkoni në www.tcl.
com/global/en/service-support-mobile.html. Më pas flisni në linjën 
telefonike ose me qendrën e informacionit nëpërmjet www.tcl.com/
global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Shikimi i informacioneve ligjore

Në telefon, shkoni te Konfigurimet > Sistemi > Rreth telefonit > 
Informacione ligjore.

Shqip - CJA67D001BTA

www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline%2526service-center.html
www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline%2526service-center.html
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www.sar-tick.com

Ky produkt plotëson kufizimet e zbatueshme 
kombëtare SAR prej 2,0 W / kg. Vlerat SAR 
specifike maksimale mund të gjenden në 
pjesën “Valët E Radios”.
Gjate mbajtjes ose përdorimit pranë trupit tuaj, 
përdorni një aksesor të aprovuar, si p.sh. këllëf, 
ose përndryshe mbajeni në një distancë 5 
mm nga trupi për të siguruar përshtatjen me 
kërkesat për ekspozimin ndaj radiofrekuencave. 
Kini parasysh se produkti mund të jetë duke 
transmetuar edhe nëse nuk jeni duke kryer 
thirrje.

MBROJTJA E DËGJIMIT
Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të 
dëgjimit, mos dëgjoni në nivele të larta volumi 
për periudha të gjata. Kini kujdes kur mbani 
telefonin afër veshit ndërkohë që altoparlanti 
është në përdorim.
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1 Celulari ..................................

1.1 Tastet dhe lidhjet

Mikrofoni

Sensorët
Marrësi

USB Type-C

Konektori i kufjeve

Kamera ballore

Butoni Prapa
Butoni i ekranit 
kryesor

Ekrani me prekje

Aplikacionet e fundit

Altoparlanti
Mikrofoni

Foleja e kartës SIM/ 
Foleja e kartës 

microSD

Shenja e gishtit
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Kamera

Blici i kamerës/elektriku

Google
Assistant

Tasti i 
ndezjes

Butoni i 
volumit

Google Assistant (majtas pajisjes)
• Shtypeni për të hapur Google Assistant.

Butoni Prapa
• Shtypni për t'u kthyer pas në ekranin e mëparshëm ose 

për të mbyllur një dritare dialogu, menynë e opsioneve, 
panelin e njoftimeve etj.

Tasti i ekranit kryesor
• Shtypeni për t’u kthyer tek ekrani kryesor nga çfarëdo 

aplikacioni ose ekrani tjetër.
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Aplikacionet e fundit
• Shtypeni për të kaluar mes aplikacioneve dhe 

dokumenteve të hapura së fundi.

Butoni i energjisë (djathtas pajisjes)
• Shtypni: Kyç ekranin/Ndiz ekranin.
• Mbani shtypur: Shfaq menynë kërcyese për të zgjedhur 

nga Fik/Rindiz/Regjimi i fluturimit.
• Mbani shtypur butonin Energjia dhe butonin Rritja e 

volumit për të hyrë në modalitetin Rikuperimi.
• Mbani shtypur butonin Energjia dhe butonin Ulja e 

volumit për të bërë një foto ekrani.
• Shtyp dhe mbaj shtypur butonin e Energjisë për të 

paktën 10 sekonda për të rindezur me detyrim.

Tastet e volumit 
• Në modalitetin e thirrjes, rregullojnë volumin e kufjeve.
• Në modalitetin e muzikës/videove/transmetimit, 

rregullojnë volumin e pajisjes.
• Në modalitetin e përgjithshëm, rregullojnë volumin e 

ziles.
• Heshtin zilen e një thirrjeje hyrëse.
• Te modaliteti i shikimit të kamerës, shtypni butonin Rritja  

ose ulja e volumit për të bërë një foto ose mbajeni 
shtypur për të bërë foto të njëpasnjëshme.

• Shtypni njëkohësisht butonin e rritjes dhe të uljes 
së volumit për 3 sekonda për të hapur një veçori 
aksesibiliteti kur shkurtorja e butonave të volumit 
është aktive. Për ta vendosur, shtypni Konfigurimet > 
Aksesueshmëria > Shkurtorja e butonave të volumit.
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1.2 Fillimi

1.2.1 Vënia në punë

Vendosja ose heqja e kartës SIM/microSD

①   Përdorni kunjin e dhënë të kartës SIM për të hapur sirtarin e 
kartës SIM. 

②   Vendoseni kartën Nano SIM në sirtarin me emrin "SIM". 

③  Vendoseni kartën microSDTM në sirtarin e kartës me emrin "SD".

Një SIM

①

SD

SIM

③

②
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Dy SIM

①

②

SIM1

SIM2ORSD
③

Për të kryer thirrje duhet të fusni kartën SIM. Nuk është e nevojshme 
ta fikësh telefonin para vendosjes ose heqjes së kartës SIM, pasi ky 
telefon mbështet ndërrimin me pajisjen në përdorim.

Telefoni juaj mbështet vetëm karta nano-SIM. Mos u mundoni 
të vendosni lloje të tjera kartash SIM; përndryshe kjo mund t’i 
shkaktojë dëme telefonit.
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Karikimi i baterisë

Këshillohet që ta karikoni baterinë plotësisht (  ). Statusi i 
karikimit tregohet nga një përqindje që shfaqet në ekran gjatë kohës 
që telefoni është i fikur. Përqindja rritet gjatë karikimit të telefonit.

Për të reduktuar konsumin dhe humbjen e energjisë, pasi 
bateria është karikuar plotësisht, shkëput karikuesin nga 
priza; fik Wi-Fi, GPS, Bluetooth ose aplikacione që ekzekutohen 
në sfond kur nuk janë në përdorim; redukto kohën e dritës në 
sfond, etj.

1.2.2 Karikimi i anasjelltë me një kabllo OTG

On-The-Go (OTG) është një teknologji transmetimi me USB, e cila 
bën të mundur që një telefon të lidhet me një pajisje të jashtme me 
anë të një kablloje OTG.

Mund ta përdorni telefonin për të karikuar pajisje të tjera duke 
përdorur një kabllo OTG.

1.  Lidheni telefonin me pajisjen që do të karikohet duke përdorur një 
kabllo OTG.
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2.  Pasi ta keni lidhur, do të shfaqet një kuti përkujtuese që tregon se 
telefoni mund ta karikojë telefonin tjetër dhe se bateria do të bjerë 
shpejt gjatë karikimit.

3.  Lëvizni poshtë nga shiriti i statusit për të hapur panelin e 
njoftimeve; shtypni “Duke karikuar pajisjen e lidhur nëpërmjet 
USB”, dhe më pas kontrolloni që “Furnizimi me energji” është i 
zgjedhur si opsion standard.

1.2.3 Ndezja e telefonit

Mbani shtypur butonin Energjia derisa telefoni të ndizet. Zhbllokojeni 
telefonin (lëvizje, PIN, fjalëkalim, vizatim, shenjë gishti ose fytyrë) 
nëse është e nevojshme, dhe konfirmoni. Shfaqet ekrani kryesor.

Nëse nuk di kodin PIN ose nëse e ke harruar atë, kontakto me 
operatorin e rrjetit. Sigurohuni që ta mbani të sigurt kodin PIN.

1.2.4 Fikja e telefonit
Mbani shtypur butonin Energji derisa të shfaqen opsionet, dhe 
pastaj zgjidhni Fik.

1.3 Ekrani kryesor

Mund t’i sillni të gjithë artikujt (aplikacionet, shkurtoret, dosjet dhe 
widget-et) që ju pëlqejnë ose që përdorni më shpesh në ekranin 
kryesor për t'i hapur më shpejt. Shtypni butonin Shtëpia për të 
kaluar në ekranin kryesor.
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Shiriti i statusit
• Treguesit e statusit/njoftimeve 
• Shtypeni dhe tërhiqeni poshtë për 

të hapur panelin e njoftimeve

Shiriti i kërkimit
• Shtypni  për të shkruar tekst në 

ekranin e kërkimit
• Shtypni  për të folur në ekranin 

e kërkimit
Shtypni një ikonë për ët hapur 
një aplikacion, dosje, etj.

Aplikacionet në panelin e të preferuarave
• Shtypeni për të hapur aplikacionin.
• Mbajeni shtypur për t’i lëvizur ose për t’i 

hequr aplikacionet.

  

Ekrani kryesor ofrohet në një format të zgjeruar për të mundësuar 
më shumë hapësirë për të shtuar aplikacione, shkurtore etj. Lëvizeni 
ekranin kryesor horizontalisht majtas dhe djathtas për të pasur 
pamje të plotë të tij. 

1.3.1 Përdorim i ekranit me shtypje

Shtyp   

Për të hyrë në një aplikacion, shtypeni me gisht.

Mbaj shtypur    

Për të hyrë te opsionet e disponueshme për një artikull, mbani 
shtypur artikullin. Për shembull. Zgjidhni një kontakt te Kontaktet dhe 
mbajeni shtypur. Më pas do të shfaqet një listë opsionesh.
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Tërhiq   

Vendos gishtin mbi ekran për të tërhequr një objekt në një 
vendndodhje tjetër.

Rrëshqit anash/Rrëshqit lart   

Rrëshqit ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet, 
faqet e uebit. Gjithashtu mund ta lëvizni ekranin horizontalisht.

Lëviz shpejt   

E ngjashme me rrëshqitjen, por çokitja e bën të lëvizë më shpejt.

Mbyll/hap gishtat     

Vendosni dy gishta mbi sipërfaqen e ekranit dhe largojini ose 
bashkojini për të shkallëzuar një artikull në ekran.

Rotullo     

Ndryshoni automatikisht orientimin e ekranit nga vertikalisht në 
horizontalisht, duke e kthyer telefonin anash për të pasur pamje më 
të mirë të ekranit.

1.3.2 Shiriti i statusit

Nga shiriti i statusit, mund të shohësh si statusin e telefonit (në të 
djathtë), ashtu edhe informacionin e njoftimeve (në të majtë).

Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur parë njoftimet dhe zvarrit 
përsëri për të hapur panelin e Cilësimeve të shpejta.
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Shtype dhe zvarrite lart për ta mbyllur atë. Kur ka njoftime, ato mund 
të hapen duke i shtypur.

Paneli i njoftimeve

Kur ka njoftime, shtypni dhe rrëshqitni poshtë shiritin e statusit për 
të hapur panelin e njoftimeve për të lexuar informacione më të 
detajuara.

Shtypeni për të pastruar të gjitha njoftimet 
lidhur me eventet (njoftimet e tjera do të 
mbeten).

Shtypeni për të hapur Cilësimet,  
ku mund të vendosni artikuj të tjerë.

Paneli i cilësimeve të shpejta

Shtypni dhe tërhiqni poshtë një herë nga kreu i ekranit duke përdorur 
dy gishta, ose dy herë duke përdorur një gisht për të hapur panelin 
“Cilësimet e shpejta”.

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksionet ose të ndryshoni 
modalitetet duke shtypur ikonat. 
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Shtypni ikonën Modifiko  për të personalizuar panelin “Cilësimet 
e shpejta”.

Shtypeni për të 
personalizuar 
panelin e 
cilësimeve të 
shpejta.

Shtypeni për të aktivizuar/çaktivizuar artikujt, 
p.sh. Wi-Fi, Bluetooth etj.

1.3.3 Bllokimi/zhbllokimi i ekranit

Për ta mbrojtur telefonin dhe privatësinë tuaj, mund ta kyçni ekranin 
me një vizatim, PIN, fjalëkalim, shenjë gishti, fytyrë etj.

Për të krijuar një vizatim për zhbllokimin e ekranit, shtypni 
Konfigurimet > Siguria > Kyçja e ekranit.
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Për të kyçur ekranin e telefonit
• Nëse telefoni juaj qëndron joaktiv për kohë të gjatë, ekrani do të 

kyçet automatikisht dhe do të hyjë në modalitetin e gjumit për të 
kursyer energji. Shkoni te Konfigurimet > Shfaqje > Në gjumë 
dhe zgjidhni një periudhë për mbarimin e kohës së ekranit.

• Gjithashtu mund ta kyçni ekranin manualisht duke shtypur një 
herë butonin Energjia.

Për të hapur ekranin e telefonit

Shtypni një herë butonin Energjia për ta ndezur ekranin, lëvizni lart 
dhe hapeni ekranin sipas metodës që keni vendosur. 

Lëvizni djathtas për 
të hapur Telefoni

Shtypni dy herë për 
të hyrë te ekrani i 

detajuar 

Lëvizni majtas për të 
hapur Kamera

Lëvizni lart për të 
shkyçur ekranin
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Formoni një fjalëkalimin për të hapur ekranin

Pasi të jetë ndezur ekrani, lëvizni lart nga çfarëdo pozicioni në ekran 
për të shfaqur panelin e vendosjes së fjalëkalimit. Më pas vendosni 
fjalëkalimin e kyçjes së ekranit.

Përdor hapjen me vizatim

Bëni vizatimin që keni bërë për hapjen e ekranit.

Përdor hapjen me fytyrë
• Nga lista e aplikacioneve, shtypni Konfigurimet > Siguria > 

Njohje fytyre. Para se të përdorni çelësin e fytyrës, duhet të 
vendosni një vizatim/PIN/fjalëkalim.

• Mbajeni telefonin 20-50 cm larg fytyrës. Pozicionojeni fytyrën 
në katrorin që tregohet në ekran. Për rezultate më të mira, ju 
sugjerojmë që çelësi i fytyrës të regjistrohet brenda dhe larg nga 
drita direkte e diellit.

• Aktivizoni hapjen me fytyrë kur ndizet ekrani, përndryshe duhet ta 
lëvizni ekranin lart më përpara.

Përdorni shenjë e gishtit për ta hapur ekranin

Pasi të jetë ndezur ekrani, ikona e shenjës së gishtit do të shfaqet 
në ekran. Shtypni sensorin e shenjës së gishtit me një gisht që keni 
regjistruar, për ta hapur ekranin.

1.3.4 Personalizimi i ekranit kryesor

Shtimi

Mund të mbani shtypur një dosje, një aplikacion ose një widget dhe 
ta tërhiqni artikullin te ekrani kryesor i preferuar.
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Ripozicionimi

Mbani shtypur një artikull dhe tërhiqeni te pozicioni i dëshiruar 
dhe më pas lëshojeni. Mund t'i zhvendosësh artikujt si në ekranin 
kryesor, ashtu edhe në panelin e të preferuarave. Mbajeni ikonën në 
këndin e majtë ose të djathtë të ekranit për ta zhvendosur artikullin 
në një ekran tjetër kryesor.

Heqja

Mbajeni shtypur artikullin dhe më pas tërhiqeni lart në krye të ikonës 
së fshirjes , dhe lëshojeni kur të bëhet e kuqe.

Krijimi i dosjeve

Për të përmirësuar organizimin e shkurtoreve ose aplikacioneve 
në ekranin Kryesor dhe në kutinë e Preferencave, mund t'i shtosh 
ato në një dosje duke i vendosur artikujt njëri mbi tjetrin. Për ta 
riemërtuar dosjen, hape dhe shtyp shiritin e titullit të dosjes për të 
shkruar emrin e ri.

Personalizimi i sfondit të ekranit

Mbani shtypur një pjesë bosh në ekranin kryesor, më pas shtypni 
Imazhet e sfondit për të personalizuar figurën e sfondit.

1.3.5 Widget-et dhe aplikacionet e përdorura së fundi

Referimi i widget-eve

Mbani shtypur një pjesë bosh në ekranin kryesor, më pas shtypni 
Miniaplikacionet për t’i shfaqur të gjitha widget-et.

Shtypni widget-in e zgjedhur dhe çojeni te ekrani që doni.
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Referimi i aplikacioneve të përdorura së fundi

Për të parë aplikacionet e përdorura së fundi, shtypni butonin 
Aplikacionet e fundit. Shtyp një miniaturë në dritare për të hapur 
aplikacionin.

Shtypni një figurë të vogël dhe lëvizeni lart për ta mbyllur aplikacionin, 
lëvizeni djathtas/majtas për t’i ndryshuar aplikacionet.

Shtypni PASTRO TË GJITHA në fund të ekranit për t’i mbyllur të 
gjitha aplikacionet që janë në punë.
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1.3.6 Rregullimi i volumit

Shtypni butonin Volumi për të rregulluar volumin e medias.

Shtypni ikonën  për të rregulluar volumin e alarmit, ziles dhe 
njoftimeve.
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2 Shkrimi i tekstit ....................

2.1 Përdorimi i tastierës virtuale

Cilësimet e tastierës virtuale

Shtypni Konfigurimet > Sistemi > Gjuhët dhe hyrja, shtypni tastierën 
virtuale që doni të konfiguroni dhe do të vihen në dispozicion një sërë 
cilësimesh. 

Rregullimi i orientimit të tastierës virtuale

Ktheje telefonin anash ose vertikalisht për të rregulluar orientimin 
e tastierës virtuale. Mund ta rregulloni duke ndryshuar cilësimet 
(Shtypni aktive/joaktive Konfigurimet > Shfaqje > Rrotullimi 
automatik ekranit).
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2.1.1 Tastiera Android

Shtypni për të ndryshuar 
metodën e shkrimit.

Formoni numra ose 
zgjidhni nga kontaktet.

Mbajeni shtypur për të 
shfaqur më shumë opsione.

Shtypeni për 
të kaluar mes 

modalitetit "abc/Abc"; 
Mbajeni shtypur 
për të kaluar në 

modalitetin "abc/
ABC".

Mbajeni shtypur për të 
ndryshuar tastierën.
Shtyp gjatë për të 
zgjedhur simbolet.Kaloni mes tastierës 

me simbole dhe 
asaj ABC.

2.2 Redaktimi i tekstit

Mund ta redaktoni tekstin që keni shkruar.

• Mbani shtypur ose shtypni dy herë brenda tekstit që doni të 
redaktoni.

• Tërhiqni skedat për të ndryshuar sasinë e tekstit që doni të 
redaktoni.

• Do të shfaqen opsionet e mëposhtme: Prit, Kopjo, Ndaj dhe 
Zgjidh të gjitha. 



24

Gjithashtu mund të shtosh tekste të reja sipas preferencës
• Shtypni ku doni të shkruani, ose mbani shtypur një pjesë bosh. 

Kursori do të pulsojë dhe do të shfaqet skeda. Tërhiqeni skedën 
për të lëvizur kursorin.

• Nëse keni prerë ose kopjuar tekst, shtypni skedën për të shfaqur 
opsionin Ngjit, i cili ju jep mundësi ta kryeni ngjitjen menjëherë.
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3  Thirrja, Regjistri i thirrjeve 
dhe Kontaktet .......................

3.1 Telefoni .....................................................

3.1.1 Bërja e një telefonate

Për të bërë një telefonatë, shtypni  në sirtarin e të preferuarave.

Kontaktet

Shikoni informacionet e 
detajuara të telefonatës

Regjistrat e 
telefonatave

Numrat e preferuar

Shfaq tastierën e numrave
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Shtyp gjatë për të 
hapur postën zanore

Formoni numrin që doni në tastierën e telefonimit dhe shtypni  për 
të bërë një telefonatë, ose zgjidhni një kontakt nga Kontaktet ose 
Regjistrat e telefonatave duke i lëvizur ose shtypur skedat, më pas 
bëni telefonatën.

Numri që keni formuar mund të ruhet te Kontaktet duke shtypur 
Krijo një kontakt të ri ose Shto te një kontakt.

Nëse bëni një gabim, mund t'i fshini shifrat e pasakta duke shtypur 
 .

Për të mbyllur thirrjen, shtypni  .

Thirrjet ndërkombëtare

Për të formuar thirrje ndërkombëtare shtyp gjatë  për të futur "+", 
pastaj fut prefiksin ndërkombëtar të shtetit të ndjekur nga numri i 
plotë i telefonit dhe shtyp  .
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Thirrja e urgjencës

Nëse telefoni juaj ka mbulim rrjeti, telefononi numrin e emergjencës 
dhe shtypni  për të bërë një telefonatë emergjence. Në varësi 
të rrjetit dhe shtetit, kjo mund të punojë edhe pa kartë SIM dhe pa 
shkruar kodin PIN të kartës SIM. 

3.1.2 Përgjigjja ose refuzimi i një thirrjeje

          

Kur merr një thirrje:

• Shtypni PËRGJIGJU, ose lëvizeni lart ikonën  për t’u përgjigjur;

• Shtypni REFUZO, ose lëvizeni lart ikonën  për ta refuzuar;

• Shtypni  për ta refuzuar telefonatën duke dërguar një 
mesazh të ruajtur paraprakisht.
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3.1.3 Thirrja e postës zanore 

Posta zanore është ofrohet nga rrjeti të shmangur humbje të thirrjeve. 
Funksionon si një sekretari telefonike që mund t'i drejtohesh në çdo 
kohë. 

Për të hyrë te posta zanore, shtyp gjatë  .

Nëse ju vjen një postë zanore, në shiritin e statusit shfaqet . 
Hapni panelin e njoftimeve dhe shtypni Postë zanore e re.

3.1.4 Gjatë një telefonate

Për të rregulluar volumin gjatë një telefonate, shtypni butonin Rritja/
ulja e volumit.
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Përfundo thirrjen e tanishme.

Shtypeni për të heshtur telefonatën aktuale. Shtyp këtë 
ikonë përsëri të bësh me zë thirrjen.

Shfaq tastierën e numrave.

Shtypeni për të aktivizuar altoparlantin gjatë telefonatës 
aktuale. Shtypeni këtë ikonë përsëri për ta çaktivizuar 
altoparlantin.

Bëni një telefonatë tjetër.

Vendoseni një telefonatë në pritje.

Bashkoni telefonatat për të filluar një telefonatë 
konference.

Ndajeni një telefonatë konference në disa telefonata.

Shkëmbeni telefonatat.

Për të shmangur shtypjen padashur të ekranit me shtypje 
gjatë një telefonate, ekrani do të kyçet automatikisht kur e vini 
telefonin pranë veshit; dhe ai do të zhbllokohet kur telefoni të 
largohet nga veshi.
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3.1.5 Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe

Me këtë telefon mund të manovrosh thirrje shumëfishe në të njëjtën 
kohë. 

Shkëmbe thirrjet

Kur i pranoni dy telefonata, shtypni ikonën  për të kaluar mes dy 
linjave. Telefonata aktuale do të vendoset në pritje, dhe do të keni 
mundësi të futeni në një telefonatë tjetër.

Telefonatat konferencë(1)

Mund të konfigurosh një thirrje konference si vijon. 

• Kryej një thirrje pjesëtarit të parë të thirrjes konferencë. 

• Shtypni  për të shtuar një telefonatë tjetër.

• Formoni numrin e telefonit të personit që doni të shtoni në 
konferencë dhe shtypni  . Gjithashtu mund të shtoni pjesëmarrës 
nga Regjistrat e telefonatave ose Kontaktet.

• Shtypni  për të filluar konferencën.

• Shtyp  për të përfunduar thirrjen konferencë dhe për të 
shkëputur të gjithë telefonuesit.

3.1.6 Cilësimet e thirrjes

Shtypni  nga ekrani Telefoni, më pas shtypni Cilësimet për të 
konfiguruar cilësimet e telefonit dhe kontaktit.

(1) Në varësi të operatorit të rrjetit.
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3.2 Regjistër thirrjesh

Mund t’i hapni regjistrat e telefonatave duke shtypur  nga ekrani 
Telefoni për të parë telefonatat e humbura, telefonatat dalëse dhe 
telefonatat hyrëse.

Shtypni një telefonatë për të parë informacione për veprime të 
mëtejshme. Mund të hapni një telefonatë të re, mund të dërgoni një 
mesazh te kontakti ose numri, ose mund të shikoni informacione të 
detajuara të telefonatës.

Për ta fshirë historinë e telefonatave të kontaktit ose numrit të 
zgjedhur, mbani shtypur kontaktin dhe zgjidhni Fshi.  

3.3 Kontaktet ...........................................

Kontaktet mundëson qasje të shpejtë dhe të lehtë te kontakti që 
dëshiron të arrish. 

Mund të shohësh dhe krijosh kontakte në telefon duke i sinkronizuar 
këto me kontaktet e tua të Gmail ose aplikacioneve të tjera në 
internet ose në telefon.

3.3.1 Referimi i kontakteve

Për t’i parë kontaktet tuaja, shtypni  nga sirtari i aplikacioneve.
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Shto kontakt të ri

• Shtypeni për të hapur panelin e 
kontaktit të shpejtë

• Mbajeni shtypur për të ndarë 
ose fshirë kontaktin e zgjedhur

Kontaktet e fshira do të fshihen gjithashtu nga aplikacione të 
tjera në telefon ose në ueb herën tjetër që e sinkronizoni 
telefonin.

3.3.2 Shtimi i një kontakti

Shtypni  në listën e kontakteve për të krijuar një kontakt të ri.

Kërkohet të fusësh emrin dhe informacion tjetër të kontaktit. Duke 
rrotulluar lart e poshtë ekranin, mund të lëvizësh nga një fushë te 
një tjetër.
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Zgjidhni një figurë ose bëni një 
fotografi për kontaktin e telefonit

Shtypeni për ta ruajtur

Shtypeni për të hapur 
etiketat e disponueshme

Shto në/hiq nga të preferuarit (1)

Për të shtuar një kontaktet te të preferuarit, mund ta shtypni një 
kontakt për të parë detajet, dhe më pas shtypni  për ta shtuar 
kontaktin te të preferuarit. 

Për të hequr një kontakt nga të preferuarat, shtyp  në ekranin e 
detajeve të kontaktit.

3.3.3 Redaktimi i kontakteve

Për të modifikuar informacionet e kontaktit, shtypni  në 
ekranin e detajeve të kontaktit.

Kur të keni mbaruar, shtypni Ruaj.

(1) Vetëm kontaktet e telefonit mund të shtohen te të preferuarit.
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3.3.4 Përdorimi i panelit të kontaktit të shpejtë

Shtypni një kontakt për të hapur panelin e kontaktit të shpejtë.

• Shtypni  ose numrin për të bërë një telefonatë.

• Shtyp  për të dërguar një mesazh.

• Shtypni  për të bërë një telefonatë me video (1).

Ikonat e disponueshme në panelin e kontaktit të shpejtë varen nga 
informacioni që ke për kontaktin dhe aplikacionet dhe llogaritë në 
telefon.

(1) Në varësi të operatorit të rrjetit.
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3.3.5 Ndarja e kontakteve

Mund të ndash një kontakt të vetëm ose kontakte me të tjerët duke 
u dërguar kartën "vCard" të kontaktit përmes "Bluetooth", "Gmail" etj.

• Nga ekrani Kontaktet, mbani shtypur një kontakt dhe shtypni  .
• Zgjidhni aplikacionin për të bërë këtë veprim. 

3.3.6 Llogaritë

Kontaktet, të dhënat dhe informacione të tjera mund të sinkronizohen 
nga disa llogari, në varësi të aplikacioneve të instaluara në telefon.

Për të shtuar një llogari, shtypni  nga lista e kontakteve dhe 
shtypni Cilësimet > Llogaritë > Shto llogari, ose nga ekrani 
kryesor, shtypni Konfigurimet > Llogaritë > Shto llogari.

Ju kërkohet të zgjidhni llojin e llogarisë që po shtoni, si Google etj.

Njëlloj si me çdo konfigurim llogarie, duhet të vendosni informacione 
të detajuara, si emrin e përdoruesit, fjalëkalimin etj.

Mund të heqësh një llogari dhe të gjithë informacionin lidhur me 
të nga telefoni. Shtypni llogarinë që doni të fshini, shtypni Hiq 
llogarinë, më pas konfirmoni.

Sinkronizimi automatik

Në ekranin Llogaritë, aktivizoni Sinkronizo të dhënat automatikisht 
. Kur aktivizohet, të gjitha ndryshimet në telefon ose në internet 

do të sinkronizohen automatikisht me njëra-tjetrën.
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4  Mesazhet ..........................

4.1 Shkrimi i një mesazhi të ri

Mund të krijoni, modifikoni, dërgoni dhe merrni SMS dhe MMS me 
këtë telefon.

Për të hapur Mesazhet, shtypni  nga sirtari i aplikacioneve.

Në ekranin e listës së mesazheve, shtypni  për të shkruar 
mesazhe tekst/multimedia.
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Dërgimi i një mesazhi me tekst
• Për të shtuar marrës, formoni një numër celulari ose zgjidhni një 

kontakt në shiritin Për. 
• Pasi të keni formuar një numër celulari, shtypni Dërgo te XXX.

• Në shiritin Mesazh me tekst, shkruani tekstin e mesazhit. 

• Shtypni  për të vendosur emotikone, vendndodhje, regjistrime 
me zë ose skedarë të tjerë.

• Kur të keni mbaruar, shtypni  për ta dërguar mesazhin tekst. 

Germat specifike (me theks) rrisin gjithashtu madhësinë e 
SMS-së. Kjo mund të shkaktojë dërgimin e shumë SMS-ve te 
marrësi juaj.

Dërgimi i një mesazhi multimedia

MMS ju jep mundësi të dërgoni klipe videosh, imazhe, foto, 
animacione, prezantime dhe tinguj në celularë të tjerë të pajtueshëm 
dhe në adresa email-i. 

Një SMS do të konvertohet automatikisht në MMS kur në mesazh 
bashkëngjiten skedarë të mediave (foto, video, audio, prezantime 
etj.) ose kur shtohet subjekti ose adresa emaili.

• Për të dërguar një mesazh multimedia, formoni numrin e marrësit 
në shiritin Për.

• Në shiritin Mesazh me tekst shkruani tekstin e mesazhit.

• Shtyp  për të bashkëngjitur një fotografi, video, audio, etj.

• Kur të keni mbaruar, shtypni  për ta dërguar mesazhin 
multimedia.
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4.1.1  Menaxhimi i mesazheve

Kur merr një mesazh, do të shfaqet  në shiritin e Statusit si 
një njoftim. Zvarrit poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin 
e njoftimeve. Shtyp mesazhin e ri për ta hapur dhe lexuar atë. 
Gjithashtu mund të hapni aplikacionin Mesazhet dhe të shtypni 
mesazhin për ta hapur. 

Mesazhet shfaqen si një bisedë. 

Shtyp një mesazh për të hyrë në ekranin e kompozimit të mesazheve:

Shtyp  për të telefonuar numrin;

Për t’i rregulluar cilësimet e mesazheve, shtypni  dhe zgjidhni 
Cilësimet në ekranin e listës së mesazheve.
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5 Kalendari, Orë dhe  
      Makina llogaritëse ................

5.1 Kalendari ...........................................

Përdoreni aplikacionin Kalendari për të parë mbledhjet, takimet e 
rëndësishme, etj.

Për të parë kalendarin dhe për të krijuar evente, shtypni  nga 
sirtari i aplikacioneve.

5.1.1 Shfaqje me shumë mënyra

Mund ta shfaqni kalendarin sipas Orari, Ditë, 3 ditë, Javë, ose 
Muaj, shtypni  për të zgjedhur.

5.1.2 Për të krijuar ngjarje të reja

Mund të shtosh ndodhi të reja nga çdo shfaqje e Kalendarit. 

• Shtypni  .

• Plotëso të gjithë informacionin e kërkuar për këtë ngjarje të re. 
Nëse është një event për gjithë ditën, mund të aktivizoni Gjithë 
ditën  .

• Fto të ftuar në ngjarje. Fut adresat e emailit të të ftuarve që 
dëshiron të ftosh, me presje për t'i ndarë. Të ftuarit do të marrin 
një ftesë nga Kalendari dhe Emaili.

• Kur të keni mbaruar, shtypni Ruaj nga kreu i ekranit.
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5.1.3 Për të fshirë ose redaktuar një ngjarje

Për ta fshirë ose modifikuar një event, shtypeni eventin për të hyrë 
te ekrani i detajeve të tij. Shtypni  për ta modifikuar eventin, ose 
shtypni  > Fshi për ta fshirë.

5.1.4 Kujtesë ngjarjeje

Nëse është vendosur një përkujtues për një event, ikona e eventit 
të ardhshëm  do të shfaqet në shiritin e statusit kur të vijë koha 
e përkujtuesit. 

Shtypeni dhe tërhiqeni shiritin e statusit për të hapur panelin e 
njoftimeve, shtypni një emër eventi për të parë listën e njoftimeve të 
kalendarit. Shtypni butonin Prapa për t’i mbajtur përkujtuesit në pritje 
në shiritin e statusit dhe në panelin e njoftimeve.

5.2 Orë .....................................................

Telefoni celular ka një orë të integruar.

Për të parë sa është ora, shtypni  nga shiriti i aplikacioneve.

5.2.1 Alarm

Nga ekrani i orës, shtypni Alarm për të hyrë.

• Aktivizoni  për ta aktivizuar alarmin.

• Shtypni  për të shtuar një alarm të ri, shtypni  për ta 
ruajtur.

• Shtyp një alarm ekzistues për të hyrë në ekranin e redaktimit të 
alarmit.

• Shtypni  për ta fshirë alarmin e zgjedhur.
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5.2.2 Orë

Për të parë datën dhe orën, preni Orë.

• Shtypni  për të zgjedhur një qytet.

5.2.3 Kohëmatësi

Nga ekrani Orë, shtypni Kohëmatësi për të hyrë.

          

• Vendosni orën.

• Shtypni  për të filluar numërimin mbrapsht.

• Shtypni  për të ndaluar.

• Shtypni  për ta kthyer nga e para.
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5.2.4 Kronometri

Nga ekrani Orë, shtypni Kronometri për të hyrë.

          

• Shtypni  për të vënë në punë kronometrin.

• Shtyp  për të shfaqur një listë të regjistrimeve sipas kohës së 
përditësuar.

• Shtypni  për të ndaluar.

• Shtypni  për ta kthyer nga e para.

• Shtyp  për ta ndarë.

5.2.5 Rregullimi i cilësimeve të orës

Shtypni  për të hapur cilësimet e orës dhe alarmeve.
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5.3 Kalkulatori .........................................

Ka dy panele të disponueshme: Paneli Bazë dhe paneli i Avancuar. 

Shtypni  për të kaluar mes paneleve, zgjidhni një nga dy mënyrat 
e mëposhtme: 

          

Shtypni  për t’i fshirë shifrat një nga një.



44

6 Lidhja .....................................
Për t’u lidhur me internetin me këtë telefon, mund të përdorni rrjetet 
2G/3G/4G ose Wi-Fi, cilido që është më praktik.

6.1 Lidhja me internetin

6.1.1 2G/3G/4G

Herën e parë që ndizni telefonin me kartën SIM brenda, ajo do të 
konfigurojë automatikisht shërbimin e rrjetit: 2G, 3G ose 4G.

Nëse rrjeti nuk lidhet, mund ta aktivizoni internetin celular te 
Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Përdorim i të dhënave > Të 
dhënat celulare.

Për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që po përdorni, shtypni Konfigurimet 
> Rrjeti dhe interneti > Rrjete celulare > Emrat e Pikëve Hyrëse 
ose Rrjeti.

Për të krijuar një pikë të re hyrjeje

Në telefonin tuaj mund të shtohet një rrjet i ri 2G/3G/4G duke ndjekur 
hapat e mëposhtëm:

• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Rrjete celulare > 
Emrat e Pikëve Hyrëse.

• Shtypni  dhe vendosni informacionet e nevojshme të APN-së. 

• Kur të keni mbaruar, shtypni  > Ruaj.
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Për të aktivizuar roaming të internetit celular
• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Rrjete celulare > 

Regjim roaming.

• Shtypni Çaktivizo, Vetëm roaming kombëtar ose Të gjitha 
rrjetet.

• Kur roaming i internetit celular të jetë çaktivizuar, mund të bëni 
përsëri shkëmbimin e të dhënave me një lidhje Wi-Fi (shiko  
“6.1.2 Wi-Fi”).

Për të vendosur regjimin e rrjetit të preferuar
• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Rrjete celulare > 

Lloji i preferuar i rrjetit.

6.1.2 Wi-Fi

Mund të lidhesh me internetin kur telefoni është brenda zonës së 
mbulimit të një rrjeti me valë. "Wi-Fi" mund të përdoret në telefon 
edhe pa qenë e vendosur karta SIM.

Aktivizimi i "Wi-Fi" dhe lidhja me një rrjet me valë
• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi.
• Aktivizoni  .

• Pasi të aktivizohet Wi-Fi, listohen rrjetet e zbuluara Wi-Fi.

• Shtypni një rrjet Wi-Fi për t’u lidhur me të. Nëse rrjeti që keni 
zgjedhur është i siguruar, duhet të vendosni një fjalëkalim ose 
kredenciale të tjera (mund t’ju duhet të kontaktoni operatorin e 
rrjetit për hollësi). Kur të keni mbaruar, shtypni LIDHU.
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Për të shtuar një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, mund të shtosh një rrjet të ri Wi-Fi sipas 
preferencave të tua. 

• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi > Shto rrjet.
• Formoni emrin e rrjetit dhe çdo informacion të nevojshëm për 

rrjetin.

• Shtypni RUAJ.

Për të harruar një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjet automatike në rrjete që nuk 
dëshiron t'i përdorësh më.

• Aktivizoni Wi-Fi nëse nuk është i aktivizuar tashmë.

• Në ekranin Wi-Fi, mbani shtypur emrin e rrjetit të ruajtur.

• Shtypni Harro rrjetin në dialogun që hapet.

6.2 Lidhja me një pajisje me Bluetooth

Bluetooth është një teknologji komunikimi pa tela me diapazon të 
shkurtër që mund ta përdorësh për të shkëmbyer të dhënat ose për 
t'u lidhur me pajisje të tjera Bluetooth për përdorime të ndryshme. 

Për të ndezur Bluetooth
• Shtypni Konfigurimet > Bluetooth dhe lidhja e pajisjes > 

Bluetooth.

• Aktivizoni  .

Emri i pajisjes suaj dhe i pajisjeve të tjera të disponueshme do të 
shfaqen në ekran.
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Për ta riemëruar pajisjen tuaj
• Shtypni Konfigurimet > Bluetooth dhe lidhja e pajisjes > 

Bluetooth > Emri i pajisjes.

• Formoni një emër, dhe shtypni RIEMËRO për të konfirmuar.

Për të çiftuar/lidhur telefonin me një pajisje Bluetooth 

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, duhet të ndezësh 
Bluetooth dhe të çiftosh telefonin me pajisjen Bluetooth me të cilën 
dëshiron të shkëmbesh të dhëna.

• Shtypni Konfigurimet > Bluetooth dhe lidhja e pajisjes > 
Bluetooth > Çifto pajisje të re.

• Shtyp një pajisje Bluetooth në listë me të cilën dëshiron të çiftosh 
telefonin.

• Do të shfaqet një dritare, shtypni ÇIFTO për të konfirmuar.

• Nëse çiftimi bëhet me sukses, telefoni juaj lidhet me pajisjen.

Për t’u shkëputur nga një pajisje me Bluetooth
• Shtyp  pranë pajisjes që dëshiron t'i heqësh çiftimin.

• Shtypni HARRO për të konfirmuar.

Super Bluetooth

Pajisja juaj mund të lidhet njëkohësisht me deri në 4 pajisje audio.

Pasi të jenë lidhur dy ose më shumë pajisje Bluetooth, do të 
aktivizohet Super Bluetooth.

Më pas mund të rregulloni volumin dhe balancën e audios të çdo 
pajisjeje BT, dhe mund ta kalibroni një altoparlant të lidhur për ta 
sinkronizuar më mirë zërin me videon në smartfonin tuaj.
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Shënim: Do të shfaqet një dritare përkujtuese çdo herë që ndryshon 
altoparlanti me Bluetooth i lidhur. Vetëm nëse jeni lidhur me rrjet 
Wi-Fi 5GHz, është mundësia që pajisja e tretë ose e katërt me BT të 
lidhet (përndryshe lidhni vetëm 2 pajisje Bluetooth).

6.3 Lidhja me një kompjuter përmes USB-
së

Me kabllon USB, mund të transferosh skedarët media dhe skedarë 
të tjerë mes telefonit dhe kompjuterit. 

Lidhja e telefonit me kompjuterin

Përdorni kabllin USB që morët bashkë me telefonin për ta lidhur 
telefonin me një portë USB në kompjuterin tuaj. Do të merrni dy 
njoftime Duke ngarkuar këtë pajisje me USB dhe USB heqje e 
gabimit është lidhur.

Hapni panelin e njoftimeve dhe prekni Android Sistem, më pas, në 
dialogun tjetër, zgjidhni mënyrën se si doni t’i transferoni skedarët. 
Si standard, është e zgjedhur Kariko këtë pajisje.

Para se të përdorni MTP (Media Transfer Protocol), sigurohuni 
që është instaluar drajveri (Windows Media Player 11 ose 
version më i lartë). 

6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare 
të telefonit

Mund ta ndani lidhjen e internetit celular të telefonit tuaj me një 
kompjuter të vetëm me anë të një kablloje USB (USB tethering) me 
Bluetooth (Bluetooth tethering) ose deri në tetë pajisje njëherësh me 
Wi-Fi (hotspot celular).
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Funksionet e mëposhtme mund të sjellin pagesa shtesë nga 
operatori i rrjetit. Tarifa shtesë mund të faturohen edhe në 
zonat me roaming.

Për të ndarë lidhjen e internetit celular të telefonit tuaj me USB 
dhe Bluetooth, ose si hotspot celular
• Shkoni te Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Pika hyrëse dhe 

lidhja për t’i aktivizuar këto funksione.

Për të riemërtuar ose siguruar pikën hyrëse celulare
• Shkoni te Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Pika hyrëse dhe 

lidhja > Hotspoti i lëvizshëm për ta aktivizuar.

Kur hotspoti celular është i aktivizuar, mund ta riemëroni rrjetin Wi-Fi 
(SSID) të telefonit tuaj dhe ta siguroni rrjetin Wi-Fi të tij.

• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > Pika hyrëse dhe 
lidhja > Hotspoti i lëvizshëm.

• Shtypni Cilëso hotspoti i lëvizshëm për ta riemëruar rrjetin SSID 
ose për të vendosur sigurinë e rrjetit tuaj.

• Shtypni RUAJ.

6.5 Lidhja me rrjetet virtuale private

Rrjetet private virtuale (VPN-të) të lejojnë të lidhesh me burime 
brenda një rrjeti lokal të sigurt nga jashtë atij rrjeti. VPN-të zakonisht 
shpërndahen nga korporata, shkolla dhe institucione të tjera, kështu 
përdoruesit e tyre mund të përdorin burimet lokale të rrjetit kur nuk 
janë brenda atij rrjeti ose kur lidhen me një rrjet me valë.

Për të shtuar një VPN
• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > VPN dhe më pas 

shtypni  .
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• Në ekranin që hapet, ndiq udhëzimet e administratorit të rrjetit për 
të konfiguruar çdo komponent të cilësimeve VPN.

• Shtypni RUAJ.

VPN shtohet në listën e ekranit të cilësimeve VPN.

Para se të shtoni një VPN, duhet të vendosni një kyç ekrani 
për telefonin tuaj.

Për t'u lidhur/shkëputur me/nga një VPN

Për t'u lidhur me një VPN:

• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > VPN.

• Listohen VPN-të që ke shtuar. Shtyp VPN-në me të cilën dëshiron 
të lidhesh.

• Në dialogun që hapet, formoni kredencialet që kërkohen dhe 
shtypni LIDHU.

Për t'u shkëputur nga një VPN:

• Shtypni VPN-në nga e cila doni të shkëputeni. Në dialogun që 
hapet, shtyp SHKËPUT.

Për të redaktuar/fshirë një VPN

Për të redaktuar një VPN

• Shtypni Konfigurimet > Rrjeti dhe interneti > VPN.

• Listohen VPN-të që ke shtuar. Shtyp  pranë VPN-së që 
dëshiron të modifikosh.

• Pas modifikimit, shtypni RUAJ.

Për të fshirë një VPN:

• Shtypni  anash VPN-së që doni të fshini, pastaj shtypni HARRO 
për ta fshirë.
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7 Aplikacione multimediale ....

7.1 Kamera ..............................................

Celulari juaj është i pajisur me një kamerë për të bërë foto dhe video.

Para se të përdorësh kamerën, sigurohu që të heqësh lenten 
mbrojtëse mbuluese para përdorimit për të shmangur ndikimin në 
cilësinë e fotos.

Për të bërë një foto ose video, shtypni  nga sirtari i aplikacioneve.

Zgjidhni madhësinë 
e fotografisë

Shtypeni për të 
hapur cilësimet

Afroni/largoni 
dy gishta për të 

zmadhuar/zvogëluar

Zgjidhni blicin

Zgjidhni 
kohëmatësin

Zgjidhni filtrin

Zmadhoni/zvogëloni

Aktivizoni/çaktivizoni 
modalitetin ultra të gjerë

Bëni një foto
Kalo mes kamerës 
së përparme/pasme

Shiko fotot ose videot 
që ke bërë

Zgjidhni modalitetet HDR
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Për të bërë një foto

Ekrani vepron si gjetës pamjeje. Së pari, poziciononi objektin ose 
pamjen në ekranin e shikimit, shtypni ekranin për të fokusuar nëse 
është e nevojshme. Shtyp  për të regjistruar. Fotoja do të ruhet 
automatikisht. Gjithashtu mund të mbani shtypur  për të bërë foto 
të njëpasnjëshme, numri maksimal është 20.

Për të bërë një video

Shtypni VIDEO për ta kaluar modalitetin e kamerës te video. Shtypni 
 për të filluar regjistrimin e videove. Shtypni pjesën e majtë të 

kësaj ikone  për të bërë një fotografi gjatë regjistrimit të 
videos. 

Shtypni pjesën e djathtë të kësaj ikone  për ta ndaluar 
regjistrimin e videos dhe shtypni  për të vazhduar. Shtypni  
për ta ndaluar regjistrimin. Videoja do të ruhet automatikisht.

Veprime të mëtejshme kur shikoni një foto/video që keni bërë
• Rrëshqit majtas ose djathtas për të parë fotot ose videot që ke 

nxjerrë.

• Shtypni  , më pas Gmail/Bluetooth/MMS/etj. për ta ndarë foton 
ose videon.

• Shtypni butonin Prapa  për t’u kthyer te Kamera.

7.1.1 Modalitetet dhe cilësimet

Modalitetet

Lëvizni djathtas ose majtas për të kaluar mes modaliteteve.

• Më shumë: Duke zgjedhur “Më shumë”, mund të hapni modalitete 
të tjera. Këto modalitete mund të çohen te ekrani kryesor duke 
shtypur  .
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Ndalo lëvizjet: Bëni disa fotografi të një skene të caktuar, dhe më 
pas kthejini në një video të përshpejtuar.
Gjurmimi i lehtë: Kapni momente kreative të dritës duke përdorur 
një fotografi me ekspozim të gjatë.
Panoramike: Shtypeni për të aktivizuar funksionin panorama. 
Shtypni butonin e shkrehjes për të filluar bërjen e një fotoje 
panoramike dhe për ta lëvizur telefonin në mënyrë të stabilizuar 
në drejtimin që tregohet në vijën në ekran. Pasi të plotësohen 
vendet, fotoja do të ruhet automatikisht. Nëse vendet nuk janë 
plotësuar plotësisht, shtyp sërish butonin e shkrepjes për të ruajtur 
foton.
Piksela të larta: Kur bëni fotografi, pajisja do të përdorë vetëm 
kamerën e pasme 48M dhe kamerën përpara 16M.

• Automatike: Auto është modaliteti standard për Kamerën.

• Video: Shtypeni për të hapur modalitetin e videove.

• Portret: Shtypeni për të krijuar një efekt thellësie fokusi. Mund 
të kompozoni një imazh që thekson subjektin tuaj, ndërkohë që 
prodhoni një sfond të turbulluar shumë bukur.

• Pro: Modaliteti Pro i kamerës ju jep mundësi të rregulloni me 
imtësi parametrat dhe ju jep kontroll të plotë në ISO, WB, kohën 
e ekspozimit, aperturën, shpejtësinë e shkrehjes e kështu me 
radhë.

• Lëvizje e ngadaltë: Regjistroni rastet e veçanta dhe pamjet që 
lëvizin shpejt në një ambient të errët, dhe më pas luajini me lëvizje 
të ngadalta.

Cilësimet

Shtypni  për të vendosur më shumë opsione:

• Madhësia e fotos: Shtypeni për të zgjedhur madhësinë e fotos.

• Formati video: Shtypeni për të zgjedhur cilësinë e videos.
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• Stabilizimi i videos (EIS): Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar.

• Kamera AI: Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar Funksioni i 
reduktimit të zhurmës AI dhe anti-dridhjes AI me zgjidhjen e 
mësimit të rrjetit Neural.

• Dallimi i kalorive(1): Aktivizojeni  për të dalluar përmbajtjen e 
kalorive të një objekti të fotografuar.

• Kompozicioni AI(1): Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar.

• Funksioni i butonit të volumit: Shtypeni për të aktivizuar butonin 
e volumit që të kaloni mes opsioneve të mëposhtme: Shkrehësi, 
zmadhimi dhe volumi

• Prek për të fotografuar: Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar. 
Pasi të jetë aktivizuar, imazhi do të fotografohet thjesht kur prekni 
ekranin e shikimit.

• Rrjeti: Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar. E ndan ekranin në 
pjesë të barabarta dhe ju jep mundësi të bëni foto më të mira 
duke jua bërë të thjeshtë t’i poziciononi elementet, si për shembull 
horizontin ose ndërtesat, sipas vijave në rrjetë.

• Hapësira ruajtëse: Shtypeni për të zgjedhur mes memories së 
telefonit dhe kartës SD kur futet një kartë SD. Si opsion standard 
është memoria e telefonit.

• GPS emërtimi: Aktivizoni  për t’i etiketuar fotot dhe videot 
me vendndodhjen tuaj. Ky opsion është i disponueshëm kur 
shërbimi i vendndodhjes GPS është i aktivizuar.

• Ting. diafr.: Shtypeni për të aktivizuar/çaktivizuar tingullin e 
shkrehësit kur fotografoni.

• Rivendos cilësimet: Shtypeni për ta rikthyer kamerën në 
cilësimet standarde të fabrikës.

(1) Është e disponueshme vetëm kur kamera AI është e aktivizuar.
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Dy ose më shumë opsione janë të disponueshme kur kaloni te 
përdorimi i kamerës përpara:

• Bukuri e fytyrës: Shtypni  për të rregulluar butësinë e lëkurës 
dhe për të përmirësuar efektin e ngjyrave në portrete.

• Pasqyro kamerën: Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar.

7.2 Galeria ...............................................

Galeria vepron si një lexues media për të shfaqur fotot dhe për të 
luajtur videot. Përveç kësaj, janë të disponueshme disa veprime të 
mëtejshme për fotografitë dhe videot.

Për t’i parë fotot që keni bërë, shtypni  nga sirtari i aplikacioneve.

Zgjidhni fotot për veprim të mëtejshëm

Fotografitë dhe videot shfaqen sipas radhës Momente, Albumet 
dhe Eksploro te Galeria.
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Redaktimi i fotove
Mund të punosh me fotot duke i rrotulluar ose prerë ato, duke i ndarë 
ato me shokët, duke i cilësuar ato si foto kontakti ose si sfond, etj.
Gjeni figurën në të cilën doni të punoni, dhe shtypni fotografinë në 
pamjen e ekranit të plotë.

         
• Shtypni  për ta ndarë figurën.
• Shtypni  për ta modifikuar figurën. 

 Zgjidhni efektin e figurës.
 Vendoseni si Asnjë ose Çmjegullim.

 Pres, E drejtë, Rrotullo, Pasqyrë ose Vizatoni figurën.
 Rregulloni ngjyrat e figurës.

• Shtypni  për ta vendosur figurën si të preferuarën tuaj.
• Shtypni  për ta fshirë figurën. 
• Shtypni  > Vendos si për ta vendosur figurën si foto kontakti ose 

si figurë sfondi.
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8 Aplikacionet e Google .........
Aplikacionet e Google janë të parainstaluara në telefon për të 
përmirësuar efikasitetin tënd në punë dhe për të të ndihmuar të 
shijosh jetën.

Ky manual i përshkruan shkurtimisht aplikacionet. Për funksionet e 
detajuara dhe udhëzimet e përdorimit, referoju sajteve përkatëse të 
uebit ose prezantimit që jepet në aplikacione.

Rekomandojmë që të regjistrohesh me një llogari të Google për të 
përfituar të gjitha funksionet.

8.1 Chrome

Një shfletues uebi me të cilin mund të lundrosh në internet.

Faqeshënuesit, historiku i shfletimit dhe cilësimet në të gjitha pajisjet 
me shfletuesin e instaluar mund të sinkronizohen me llogarinë e 
Google.

8.2 Gmail

Si shërbim emaili bazuar në ueb i Google, Gmail konfigurohet kur 
konfiguroni fillimisht telefonin. Me këtë aplikacion mund të dërgoni 
dhe merrni email-ë, mund t’i menaxhoni email-ët sipas etiketave, 
mund t’i arkivoni email-ët, etj. Email-ët mund të sinkronizohen 
automatikisht me llogarinë tuaj në Gmail.
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8.3 Maps

Google Maps ofron imazheri satelitore, harta të rrugëve, pamje 
panoramike 360° të rrugëve, kushtet e trafikut në kohë reale, si dhe 
planifikime të itinerareve për të udhëtuar më këmbë, me makinë 
apo transport publik. Duke përdorur këtë aplikacion, mund të gjesh 
vendndodhjen tënde, mund të kërkosh një vend dhe të marrësh 
planifikime të sugjeruara të itinerareve për udhëtimet e tua.

8.4 YouTube

YouTube është një aplikacion online për ndarjen e videove ku 
përdoruesit mund të ngarkojnë, shohin dhe ndajnë video. Përmbajtja 
e disponueshme përmban klipe video, video muzikore dhe përmbajtje 
të tjera siç janë blogjet me video, video origjinale të shkurtra dhe 
video edukative. Ajo mbështet një funksion transmetimi që të lejon 
të fillosh të shohësh video pothuajse menjëherë sapo fillojnë të 
shkarkohen nga interneti.

8.5 Drive

Një hapësirë ruajtje për skedarë dhe shërbim sinkronizimi i krijuar 
nga Google, që u lejon përdoruesve të ruajnë skedarë në re 
kompjuterike, të ndajnë dhe të redaktojnë skedarë.

Skedarët në Drive mbahen të sigurta dhe ato mund të hapen nga 
çdo pajisje, duke hyrë në llogarinë tuaj Google. Skedarët ose dosjet 
mund të ndahen në mënyrë private me përdorues të tjerë të llogarisë 
Google.
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8.6 Play Store

Shërben si dyqani zyrtar i aplikacioneve për sistemin operativ 
Android, duke u lejuar përdoruesve të shfletojnë dhe shkarkojnë 
aplikacione dhe lojëra. Aplikacionet janë falas ose me pagesë.

Në Play Store, kërko aplikacionin që të nevojitet, shkarkoje dhe 
më pas ndiq udhëzuesin e instalimit për ta instaluar aplikacionin. 
Gjithashtu mund të çinstalosh, përditësosh një aplikacion dhe 
menaxhosh shkarkimet e tua. 

8.7 Duo

Një aplikacion celulari për bisedë me video.

Me numrat e telefonit të verifikuar, përdoruesit mund të kryejnë me 
lehtësi thirrje video drejt personave nga lista e tyre e kontakteve.

8.8 Foto

Google Photos ruan dhe rezervon fotot dhe videot e tua. Gjithashtu 
analizon automatikisht fotot dhe i organizon ato në grupe, në mënyrë 
që t’i gjeni shpejt fotot që ju duhen.

8.9 Mbaj shënime

Një aplikacion për mbajtjen e shënimeve i zhvilluar nga Google.

Mund të vendosni imazhe, lista dhe të bëni regjistrime me zë në 
shënimet tuaja. Gjithashtu mund të vendosësh kujtues bazuar në 
kohën ose në vendndodhjen për shënimet. Google Keep të lejon 
të kategorizosh shënimet sipas etiketave dhe shënimet mund të 
kërkohen bazuar në ngjyrën e tyre, qoftë kur kanë kujtesa, audio, 
imazhe apo lista.
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8.10 Google Assistant

Pajisjet mund të kenë një buton fizik të dedikuar për Google 
Assistant(1).

8.11 Skedarët

Skedarët shfaq të gjitha të dhënat që janë të ruajtura në telefon, 
qoftë në kartën SD të jashtme, qoftë në memorien e brendshme, 
si për shembull aplikacionet, skedarët mediatikë të shkarkuar nga 
Google Play Store, YouTube ose vende të tjera; Videot, fotografitë 
ose audiot që keni kapur; të dhëna të tjera të transferuara nëpërmjet 
Bluetooth, kabllit USB, etj.

(1) Në varësi të shtetit, Google Assistant do të zëvendësohet nga butoni 
Inteligjent në disa rajone.



61

9 Konfigurimet ................
Për të shkuar te cilësimet, shtypni  nga sirtari i aplikacioneve.

9.1 Rrjetet dhe interneti

9.1.1 Wi-Fi

Duke përdorur Wi-Fi mund të hyni në internet pa e përdorur kartën 
SIM kudo që jeni në një rreze të rrjetit me valë. E vetmja gjë që duhet 
të bëni është të hyni në ekranin e Wi-Fi dhe të konfiguroni një pikë 
aksesi që ta lidhni telefonin me rrjetin me valë.

Për udhëzime të detajuara rreth përdorimit të Wi-Fi, referohu te 
“6.1.2 Wi-Fi”.

9.1.2 Rrjete celulare

Mund të vendosni VoLTE, Regjim roaming, Lloji i preferuar i 
rrjetit, Rrjetin dhe Emrat e Pikëve Hyrëse etj. në këtë menu.

9.1.3 Përdorim i të dhënave

Ruajtësi i të dhënave
Duke aktivizuar opsionin Ruajtësi i të dhënave, mund të reduktoni 
përdorimin e internetit celular duke mos lejuar që disa aplikacione të 
dërgojnë ose të marrin të dhëna në sfond.
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Të dhënat celulare
Nëse nuk është e nevojshme të transmetoni të dhëna në rrjetet 
celulare, çaktivizoni Të dhënat celulare për të shmangur pagesat 
e mëdha për përdorimin e internetit celular nga rrjetet lokale të 
operatorëve celularë, sidomos nëse nuk keni një paketë për internet 
celular.

Përdorimi i të dhënave matet nga telefoni dhe operatori mund 
ta llogarisë ndryshe.

9.1.4 Karta SIM (1)

Shtypeni për të zgjedhur SIM 1 ose SIM 2 për t’u lidhur me rrjetin, 
për të bërë telefonata dhe për të dërguar mesazhe SMS.

9.1.5 Pika hyrëse dhe lidhja

Ky funksion ju jep mundësi të ndani lidhjen e internetit celular të 
telefonit tuaj nëpërmjet USB ose si një pikë aksesi Wi-Fi portative (shiko  
“6.4 Ndarja e lidhjes së të dhënave celulare të telefonit”).

9.1.6 VPN

Për më shumë informacion rreth VPN, referohu te “6.5 Lidhja me 
rrjetet virtuale private”.

9.1.7 Regjim në fluturim

Aktivizoni Regjim në fluturim  për t’i çaktivizuar njëkohësisht 
të gjitha lidhjet me valë, si Wi-Fi, Bluetooth etj. Megjithatë, Wi-Fi 
dhe Bluetooth mund të aktivizohen edhe më vonë nëse është e 
nevojshme.

(1) Vetëm me dy karta SIM
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9.1.8 DNS private
Shtypeni për të zgjedhur modalitetin DNS private.

9.2 Bluetooth dhe lidhja e pajisjes 

9.2.1 Bluetooth

Bluetooth lejon telefonin që të shkëmbejë të dhëna (video, imazhe, 
muzikë, etj.) në një zonë të vogël me një tjetër aparat që mbështet 
Bluetooth (telefon, kompjuter, printer, kufje, set makine, etj.).

Për më shumë informacion rreth Bluetooth, referohu te “6.2 Lidhja 
me një pajisje me Bluetooth”.

9.2.2 NFC

Aktivizoni  për të aktivizuar NFC.

Funksioni bën të mundur shkëmbimin e të dhënave kur telefoni prek 
një pajisje tjetër.

9.2.3 Transmeto
Mund ta përdorni Transmeto për të shfaqur ekranin e pajisjes në 
televizor, dhe të shfaqni materiale, si shfaqjet televizive, filma, 
fotografi, lojëra dhe faqe interneti nga aplikacionet që mbështeten.

9.2.4 USB

Mund të përdorni USB për ta karikuar këtë pajisje, për të dhënë 
energji, për të transferuar skedarë ose për të transferuar fotografi 
(PTP).
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9.2.5 Printimi

Shtypni Printimi për të aktivizuar shërbimet e printimit. Mund të 
zgjidhni Shërbimi i parazgjedhur i printimit ose mund të zgjidhni 
Shto shërbim për të zgjedhur një shërbim tjetër.

9.3 Shfaqje

9.3.1 Shirit i statusit

Me këtë menu, mund të vendosni stilin e shirit të statusit, mund të 
zgjidhni nëse ikonat e njoftimeve janë të palosura dhe mënyrën se 
si shfaqet përqindja e baterisë.

9.3.2 E prera

Aktivizoni për aplikacionet në ekran të plotë që të përfitoni sa më 
shumë nga telefoni.

9.3.3 Aplikacionet me ekran të plotë

Shumica e aplikacioneve të instaluara në telefon përshtaten 
automatikisht në ekran të plotë pa i konfiguruar manualisht.

Për aplikacionet që nuk përshtaten automatikisht në ekran të plotë, 
mund të shkoni te Konfigurimet > Shfaqje > Aplikacionet me 
ekran të plotë për ta vendosur.

9.3.4 Niveli i ndriçimit

Rregulloni manualisht nivelin e ndriçimit.
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9.3.5 Modaliteti i errët

Ekrani do të bëhet i zi në këtë modalitet, dhe kjo e bën më të lehtë 
ta shikoni ekranin ose të lexoni në dritë të zbehtë.

9.3.6 Regjimi i komoditetit për sytë

Modaliteti i rehatisë së syve mund të reduktojë me efektshmëri 
rrezatimin e dritës blu dhe mund të rregullojë temperaturën e 
ngjyrave për të pakësuar lodhjen e syve. Gjithashtu mund të krijoni 
një program të personalizuar për ta aktivizuar.

9.3.7 Ndriçim me përshtatje

Rregulloni automatikisht ndriçimin e ekranit.

9.3.8 Rrotullimi automatik i ekranit

Zgjidhni nëse ekrani mund të rrotullohet automatikisht apo jo.

9.3.9 Në gjumë

Koha e ekranit.

9.3.10 Madhësia e shkronjave

Lëvizeni për ta bërë tekstin në ekran më të vogël ose më të madh.

9.3.11 Shfaq ambjentin

Aktivizoni  për ta zgjuar ekranin kur merrni njoftime të reja.

Do të çaktivizohet kur Ekrani gjithnjë ndezur është i aktivizuar.
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9.3.12 Ekrani gjithnjë ndezur

Aktivizoni  për të shfaqur gjithnjë orën, të dhënat dhe vizatimin 
në ekran.

Gjithashtu mund të vendosni Stilet dhe kohën e programit.

9.3.13 Drita e njoftimit

Aktivizoni  për ta shfaqur njoftimin me efekt drite.

9.4 NXTVISION

9.4.1 Përmirësimi vizual

Lëvizeni çelësin për ta aktivizuar. Rregulloni automatikisht kontrastin, 
qartësinë dhe saturimin për ta bërë më të qartë imazhin në ekran, 
me më shumë thellësi detajesh dhe me ndriçim më të mirë për 
pamjet e errëta kur shikoni video ose kur luani video dhe lojëra. 
Punon vetëm në modalitetin e ngjyrave të ekranit “I gjallë”.

9.4.2 SDR në HDR

Kjo është e disponueshme vetëm pas aktivizimit të përmirësimit 
vizual.

Përmirësoni ngjyrat, kontrastin dhe thellësinë e detajeve të 
transmetimit të videos nga çfarëdo burimi për të siguruar shikim me 
cilësi HDR.
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9.4.3 Regjimi i leximit

Modaliteti i leximit riprodhon një eksperiencë leximi si të një libri 
fizik në ekranin tuaj. Mund të vendosni që aplikacionet individuale ta 
përdorin këtë modalitet duke klikuar menunë “Menaxho aplikacionet”.

9.4.4 Modaliteti dhe temperatura e ngjyrave

Pajisja ju jep mundësi të ndryshoni rrezen e toneve të ekranit sipas 
përmbajtjes së ekranit. Kur zgjidhni “I gjallë”, mund ta përshtatni 
temperaturën e ngjyrave të ekranit sipas dritës së ambientit.

9.4.5 Ekrani në dritën e diellit

Lëvizeni çelësin për ët rritur lexueshmërinë nën dritën e diellit.

9.5 Ekrani kryesor dhe figurat e sfondit

Me këtë menu, mund të vendosni aplikacionet e ekranit kryesor, 
mund të zgjidhni figurat e preferuara të sfondit, stilet e temave etj.

9.6 Tingulli

Përdorni cilësimet e tingujve për të konfiguruar shumë aspekte të 
ringtoneve të telefonit, muzikës, si dhe cilësime të tjera audio.

9.6.1 Preferencat e Mos shqetëso

Nëse doni të mos shqetësoheni nga telefoni ose nga ringtonet 
e informacioneve gjatë punës ose pushimit, mund të vendosni 
modalitetin “Mos më shqetëso”.
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Lëvizeni poshtë dy herë shiritin e statusit për të hapur panelin 
“Cilësimet e shpejta” dhe pastaj shtypeni për të aktivizuar “Mos më 
shqetëso”.

9.6.2 Melodia dhe dridhje

Vendosni ringtonin tuaj për telefonatat hyrëse.

9.6.3 Melodia e njoftimit

Vendosni ringtonin standard për njoftimet.

9.6.4 Zilja standarde e alarmit

Vendosni ringtonin tuaj për alarmin.

9.6.5 Tingujt dhe dridhjet e tjerë

Vendosni tonet e tastierës së telefonimit, tingujt e kyçjes së ekranit, 
tingujt e prekjeve, etj.

9.7 Veçoritë e avancuara

9.7.1 Navigacioni në sistem

Zgjidhni pozicionimin e preferuar për butonat e navigimit.

9.7.2 Klonuesi i aplikacioneve

Klonuesi i aplikacioneve e dyfishon një aplikacion në ekranin kryesor 
në mënyrë që t’i përdorni të dy njëkohësisht.
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9.7.3 Regjistruesi i ekranit

Vendosni rezolucionin dhe tingujt e videos.

Për të aktivizuar regjistruesin e ekranit, shtypni ikonën  në panelin 
e cilësimeve të shpejta.

9.7.4 Shiriti Edge

Shiriti i anës siguron akses të shpejtë në aplikacionet dhe veçoritë 
më të dobishme. Ka si synim t’i sjellë më shumë lehtësi përdoruesit 
nëpërmjet shkurtoreve për aplikacione, së bashku me veçori të 
tjera. Aktualisht, në këtë veçori janë përfshirë tre shirita, të cilat janë 
Aplikacionet, Kontaktet dhe Vizorja.

Thjesht mund ta lëvizni dorezën e shiritit të anës nga ana e ekranit. 
Të gjitha shiritat e anës janë të aktivizuara si opsion standard; 
megjithatë, mund t’i zgjidhni shiritat që doni të përdorni.

• Shtypni  për të shtuar një artikull nga lista e të gjithë artikujve 
të disponueshëm në të djathtë. Çdo shirit mund të mbajë deri në 
12 artikuj.

• Shtypni një ikonë për të hapur artikullin.

• Mbani shtypur çfarëdo ikone për të hyrë te modaliteti i modifikimit. 
Mund ta hiqni artikullin duke shtypur ikonën , më pas shtypni 
U krye.

• Shtypni ikonën  në cepin e djathtë të butonit për të hyrë te 
Cilësimet. Kjo menu ofron opsione të ndryshme personalizimi, 
si shiriti i anës On/Off, Ndryshimi i vazhdueshëm i skedave, 
Çaktivizo shiritin e anës kur përdorni aplikacionet në ekran të 
plotë, modifiko skedat etj. Shtypni Ndrysho pozicionin e shiritit 
të anës pastaj shtypni kudo për ta zhvendosur dorezën e anës 
së ekranit.



70

9.7.5 Gjeste

Për të vendosur disa gjeste për t’i përdorur me lehtësi, si për 
shembull kthe mbrapsht për të heshtur, foto ekrani me 3 gishta, gjesti 
i ndarjes së ekranit, etj.

9.7.6 Regjimi me një dorë

Pakësoni sipërfaqen e shfaqjes së ekranit dhe përdoreni telefonin 
me një dorë. 

Funksioni mund ta hapet te paneli i cilësimeve të shpejta duke 
shtypur ikonën .

9.7.7 Modaliteti i lojërave

Lojërat mund të shtohen automatikisht ose manualisht në listën 
Lojërat e mia. Shtoni lojëra në listë për të aktivizuar automatikisht 
modalitetin e lojës kur luani.

Mos më shqetëso gjatë lojës

Aktivizoni Blloko njoftimet dhe Ndriçim i vazhdueshëm për të 
krijuar një ambient të këndshëm për të luajtur.

Parandalon prekjet aksidentale

Aktivizoni Kontrolloni edhe një herë për gjestet, në lojërat në 
ekran të plotë. Gjestet në ekran të plotë duhet të lëvizen dy herë që 
të kenë efekt.

Fotografimi i ekranit me tre gishta dhe butoni inteligjent do të 
çaktivizohen ndërsa luani pasi është aktivizuar.
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Optimizimi i lojës

Loja turbo do të pastrojë aplikacionet në sfond dhe do të rritë 
konsumin e energjisë për të pasur performancë më të mirë për 
luajtje. Përdorimi e rrjetit nga aplikacionet e tjera do të jetë i kufizuar 
kur modaliteti i lojës është aktiv.

9.7.8 Modaliteti i drejtimit të makinës

Një seri cilësimesh në modalitetin e drejtimit të automjetit jua bëjnë 
më të lehtë dhe më të sigurt të merreni me telefonatat hyrëse 
kur drejtoni automjetin. Për të parë më shumë udhëzime, shtypni 
Konfigurimet > Veçoritë e avancuara > Modaliteti i drejtimit të 
makinës.

9.7.9 Ndrysho telefonin

Switch Phone ju ndihmon t’i transferoni materialet nga një telefon i 
vjetër te një telefon i ri, shtypni ikonën   për të parë pyetjet dhe 
përgjigjet.

9.8 Smart Manager

Smart Manager sigurohet që telefoni juaj të punojë në formë të mirë 
duke skanuar dhe optimizuar automatikisht përdorimin e internetit 
celular me qëllim që të ruajë nivelet e baterisë, të menaxhojë 
memorien dhe të mbrojë nga rreziqet.

Kufizimi i aplikacioneve që hapen automatikisht mund ta bëjë 
sistemin të punojë më shpejt dhe mund të rritë jetëgjatësinë e 
baterisë.

Gjithashtu mund të bëni disa cilësime manuale për optimizime të 
mëtejshme.
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9.9 Siguria 

9.9.1 Kyçja e ekranit

Zgjidhni një metodë, si për shembull lëvizje, vizatim, PIN fjalëkalim 
ose shenjë gishti për ta hapur ekranin.

9.9.2 Sensori i shenjës së gishtit

Përdorni shenjën e gishtit për ta zhbllokuar ekranin ose për t’i fshirë 
njoftimet, për të bërë një foto/video, për t’iu përgjigjur një telefonate, 
etj.

Hapni Konfigurimet > Siguria > Sensori i shenjës së gishtit për 
t’i aktivizuar këto funksione.

9.9.3 Njohje fytyre

Çelësi i fytyrës ju jep mundësi ta hapni pajisjen me të dhënat e 
fytyrës suaj. Vendoseni sipas hapave në ekran.

Sigurohuni që të jeni përballë ekranit të telefonit kur përdorni njohjen 
e fytyrës.

Shënim: duhet të vendosni një vizatim, PIN ose fjalëkalim para se 
të përdorni çelësin e fytyrës.

9.9.4 Smart Lock

Kyçja inteligjente e mban pajisjen të zhbllokuar kur kjo është diçka e 
sigurt dhe e kyç kur kupton se është hequr nga duart.
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9.9.5 Kyçja e aplikacioneve

Kyçja e aplikacioneve mund ta mbrojë me efektshmëri privatësinë 
tuaj duke i kyçur disa aplikacione me një vizatim ose shenjë gishti. 
Shkoni te Konfigurimet > Siguria > Kyçja e aplikacioneve 
për të vendosur formatin e kyçjes, kohën e kyçjes, dhe zgjidhni 
aplikacionet që doni të kyçni.

9.9.6 Të tjerat

Gjithashtu mund të vendosni shërbimin e emergjencës, kyçjen e 
kartës SIM, nguljen në ekran etj. te Konfigurimet > Siguria.

9.10 Vendndodhja

Shtypni nëse doni të lejoni apo jo që një aplikacion të ketë akses 
te vendndodhja e pajisjes suaj. Mund të vendosni që ta lejoni gjatë 
gjithë kohës, ose vetëm ndërkohë që aplikacioni është duke u 
përdorur.

9.11 Privatësia

Për të mbrojtur privatësinë tuaj, mund të vendosni që një aplikacion 
të lejohet ose të ndalohet të mos ketë akses te vendndodhja juaj, 
te SMS-të, telefoni, etj. Gjithashtu nëse doni apo jo të shfaqë 
fjalëkalimet ose zgjidhni aktivitetet dhe informacionet, të cilat doni 
që Google t’i ruajë.

9.12 Aplikacionet

Shtypeni për të parë detaje rreth aplikacioneve të instaluara në 
telefonin tuaj, për të menaxhuar përdorimin e të dhënave të tyre ose 
për t’i detyruar të ndalojnë.
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Te menuja Lejet e aplikacionit të një aplikacioni, mund të jepni 
leje për aplikacionin, si për shembull, të lejoni që aplikacioni të ketë 
akses te kamera, kontaktet, vendndodhja, etj.

9.13 Hapësira ruajtëse

Përdori këto cilësime për të monitoruar hapësirën totale dhe të 
disponueshme në telefon.

9.14 Llogaritë

Shtypeni për të shtuar, fshirë dhe menaxhuar email-in dhe llogari 
të tjera. Gjithashtu mund t’i përdorni këto cilësime për të kontrolluar 
mënyrën se si aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të 
dhëna, dhe nëse mund ta bëjnë këtë apo jo, sipas programeve të 
tyre, dhe nëse të gjitha aplikacionet mund t’i sinkronizojnë apo jo 
automatikisht të dhënat e përdoruesit.

Shtypni Shto llogari për të shtuar një llogari për aplikacionin e 
zgjedhur.

9.15 Mirëqenia dixhitale dhe kontrollet 
prindërore

Në këtë menu mund të zbuloni se sa kohë keni harxhuar në telefon 
dhe madje në secilin aplikacion. Mund ta personalizoni limitin e 
kohës për përdorimin e telefonit në mënyrë që të keni një jetë të 
shëndetshme dhe të ekuilibruar.

Përveç kësaj, prindërit janë në gjendje ta kufizojnë kohën e 
përdorimit nga fëmijët e tyre, me qëllim që të menaxhojnë zakonet 
e tyre të shfletimit.
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9.16 Google

Shtypeni për të konfiguruar llogarinë tuaj Google dhe cilësimet e 
shërbimeve.

9.17 Aksesueshmëria

Përdor cilësimet e Qasjes për të konfiguruar çdo shtojcë qasjeje që 
ke instaluar në telefon.

9.18 Sistemi

9.18.1 Rreth telefonit

Shikoni informacione bazë për telefonin tuaj, si emrin e modelit, 
CPU-në, kamerën, rezolucionin etj.

Gjithashtu mund të shikoni informacione ligjore, numrin e ndërtimit, 
statusin dhe specifikime të tjera

9.18.2 Programi për përmirësimin e eksperiencës së 
përdoruesit

Shtypeni për të marrë pjesë në programin për përmirësimin 
e eksperiencës së përdorimit, në mënyrë që të vazhdojmë të 
përmirësojmë dizajnin e produktit dhe eksperiencën e përgjithshme 
të përdorimit.
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9.18.3 Përditësimi i sistemit

Nëse doni ta përditësoni sistemin, shtypni KONTROLLO PËR 
PËRDITËSIM (shiko “10.1 Përditësimi FOTA”).

9.18.4 Gjuhët dhe hyrja

Shtypni për të konfiguruar cilësimet e gjuhës, tastierën në ekran, 
cilësimet për zërin, shpejtësinë e treguesit etj.

9.18.5 Data dhe ora

Përdorni cilësimet për datën dhe orën për të personalizuar 
preferencat tuaja për mënyrën se si shfaqen data dhe ora.

9.18.6 Kopje rezervë

Aktivizo  për të rezervuar cilësimet e telefonit dhe të dhëna të 
tjera të aplikacioneve në serverët e Google. Nëse e zëvendësoni 
telefonin, të cilësimet dhe të dhënat që keni arkivuar do të 
rivendosen në telefonin e ri kur të hyni me llogarinë tuaj në Google. 
Nëse shënon këtë opsion, ruhet një variacion i gjerë i cilësimeve 
dhe të të dhënave, duke përfshirë fjalëkalimet Wi-Fi, faqeshënuesit, 
një listë të aplikacioneve që ke instaluar, fjalët që ke shtuar në fjalor 
duke përdorur tastierën në ekran, si dhe shumicën e cilësimeve që 
konfiguron në aplikacionin Cilësimet. Nëse e çaktivizon këtë opsion, 
do të ndalosh ruajtjen e cilësimeve të tua dhe çdo rezervim ekzistues 
fshihet nga serverët e Google.
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9.18.7 Rivendos

Shtypeni për të zgjedhur Rivendosja e cilësimeve të rrjetit 
(duke përfshirë Wi-Fi, internetin celular dhe Bluetooth), Rivendos 
preferencat e aplikacioneve., ose Rikthimi në gjendje fabrike.

Rikthimi në gjendje fabrike do të fshijë të gjitha të dhënat 
tuaja personale nga memoria e brendshme e telefonit, duke 
përfshirë informacionet rreth llogarisë suaj në Google, çdo 
llogari tjetër, cilësimet e sistemit dhe të aplikacioneve tuaja, 
dhe çdo aplikacion të shkarkuar. Rekomandojmë që t’i 
arkivoni të dhënat tuaja personale para se të bëni rivendosjen.

9.18.8 Rregullat dhe siguria

Shtypeni për të parë informacione të produktit, si modeli i produktit, 
emri i prodhuesit, IMEI, referenca CU, ID e deklaratës Bluetooth, etj.
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10 Shfrytëzimi maksimal  
         i telefonit ............................

10.1 Përditësimi FOTA

Përdorni përditësimin FOTA (Firmware Over The Air) për të 
përditësuar softuerin e telefonit tuaj. 

Për t’i hapur përditësimet, nga lista e aplikacioneve, shtypni 
Konfigurimet > Sistemi > Përditësim i sistemit. Aktivizo lidhjen e 
të dhënave ose Wi-Fi përpara se të kërkosh për përditësime. 

Me Wi-Fi të aktivizuar, sistemi është në gjendje të zbulojë nëse 
është i disponueshëm apo jo një version i ri, dhe nëse po, ai fillon 
ta shkarkojë automatikisht. Pasi të ketë mbaruar, do të shfaqet një 
dritare e cila ju jep mundësinë ta përditësoni telefonin tani ose më 
vonë.

Nëse Konfigurimet > Sistemi > Përditësim i sistemit >  > 
Cilësimet > Shkarko automatikisht është e çaktivizuar, një dritare 
do t’ju pyesë nëse doni ta shkarkoni një version të ri të firmuerit që 
telefoni ka gjetur, apo nëse doni ta shpërfillni.

Nëse keni vetëm lidhje rrjeti celular, do të merrni një njoftim që do të 
shfaqet në shiritin e statusit.

Gjatë shkarkimit ose përditësimit të FOTA-s, mos ndrysho vendin 
e paracaktuar të hapësirës ruajtëse, për të shmangur gabimet në 
lokalizimin e paketës së saktë të përditësimit.
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11 Aksesorët ..........................
Aksesorët standardë

• Karikuesi

• Kablli USB

• Translucent Shell

• Kunja e kartës SIM

• Aksesorët ndryshojnë sipas shtetit.
• Përdorni vetëm bateri, karikues dhe aksesorë TCL që ju 

janë dhënë bashkë me pajisjen.
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12 GARANCIA E KUFIZUAR .
•  Të drejta shtesë sipas ligjeve për konsumatorin.
Si konsumator, ju mund të keni të drejta ligjore (statutore) të cilat 
janë përveç atyre të përcaktuara në këtë garanci të kufizuar, si për 
shembull ligjet për konsumatorin të vendit ku jetoni (“Të drejtat e 
konsumatorit”). Kjo garanci e kufizuar tregon situata të caktuara 
se në të cilat prodhuesi do të sigurojë ose nuk do të sigurojë një 
zgjidhje për pajisjen TCL. Kjo garanci e kufizuar nuk kufizon ose nuk 
përjashton asnjë prej të drejtave TUAJA si konsumator të cilat lidhen 
me pajisjen TCL.

•  Mbulimi i garancisë së prodhuesit
Kjo garanci e kufizuar e prodhuesit përcakton përgjegjësitë e 
garancisë së prodhuesit lidhur me harduerin e markës TCL dhe 
aksesorët e prodhuar nga prodhuesi ose për interes të prodhuesit.
Prodhuesi i garanton blerësit fillestar si përdorues final të një 
pajisjeje të re TCL (“juve”) se pajisja TCL nuk do të ketë defekte 
në materiale dhe prodhim gjatë përdorimit normal duke filluar në 
një periudhë nga data e blerjes për herë të parë nga ju dhe duke 
vazhduar me periudhën e përcaktuar kohore për çdo lloj pajisjeje 
TCL që zbatohet (“Periudha e garancisë”).
Ju nuk mundeni t’ia transferoni dikujt tjetër këtë garanci të kufizuar.
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Periudha e garancisë është treguar më poshtë:(1)(2)

Telefoni TCL dhe bateria e brendshme (1) 24 muaj (2)

Aksesorët TCL: Kabull USB, karikues, kufje 12 muaj (2)

Në rast të ndonjë defekti të telefonit që të pengon nga përdorimi 
normal i saj, duhet të informosh menjëherë shitësin dhe të paraqitësh 
telefonin me provën e blerjes.
Nëse defekti konfirmohet nga prodhuesi ose nga servisi i autorizuar 
prej tij, telefoni ose pjesë të tij ose do të riparohen ose do të 
ndërrohen, sipas nevojës. Riparimi ose zëvendësimi mund të kryhet 
duke përdorur komponentë të rinovuar nëpërmjet aparatesh që 
ofrojnë funksionalitet të njëjtë.
Kjo garanci mbulon kostot e riparimit ose ndërrimit (puna dhe pjesët 
e këmbimit) por përjashton çdo kosto tjetër.
Kjo garanci nuk do të aplikohet për defekte të telefonit tuaj dhe\ose 
aksesorëve për shkak të (pa ndonjë limitim).
-  mospërputhje me udhëzimet për përdorimin apo instalimin, ose 

me standardet teknike dhe të sigurisë të aplikueshme në zonën 
gjeografike ku është përdorur telefoni juaj;

-  lidhja me çfarëdo pajisjeje nuk sigurohet ose nuk rekomandohet 
nga prodhuesi;

-  riparimi i bërë nga individët nuk autorizohet nga prodhuesi ose nga 
filialet e tij;

-  modifikimi, rregullimi ose ndryshimi i softuerit ose harduerit të kryer 
nga individë që nuk janë të autorizuar nga prodhuesi;

(1) Jetëgjatësia e një baterie të rikarikueshme telefoni në lidhje me kohën e 
bisedës, kohën e gatishmërisë dhe jetëgjatësinë totale të shërbimit, do 
të varet nga kushtet e përdorimit dhe konfigurimi i rrjetit.

(2) Periudha e garancisë mund të ndryshojë në varësi të shtetit të blerjes 
dhe/ose kanalit të blerjes.
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-  moti me shi, rrufetë, zjarri, lagështia, depërtimi i lëngjeve ose 
ushqimeve, produktet kimike, ndërhyrja ose shkarkimi i skedarëve/
softuerëve keqdashës (malware), përplasjet, tensioni i lartë, 
gërryerja, oksidimi.

Telefoni nuk do të riparohet në rast se etiketat apo numrat serial 
(IMEI) janë hequr ose ndryshuar.
Në asnjë rast prodhuesi apo ndonjë nga filialet e saj nuk do të jetë 
përgjegjës për dëmet indirekte, të rastësishme ose rrjedhimore të 
çfarëdo natyre, duke përfshirë, por jo vetëm, humbjet ose dëmtimet 
tregtare apo financiare, humbjet e të dhënave apo humbjen e imazhit 
deri në masën e plotë që ato dëmtime mund të hidhen poshtë me 
ligj.
Disa vende/shtete nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e dëmeve 
indirekte, të rastësishme ose rrjedhimore, ose kufizimet në 
kohëzgjatjen e garancive të nënkuptuara, kështu që kufizimet ose 
përjashtimet mund të mos zbatohen për ju.
Nëse pajisja juaj TCL kthehet gjatë periudhës së garancisë, por 
pajisja juaj TCL nuk mbulohet sipas kësaj garancie të kufizuar, mund 
të aplikohen rregulla dhe tarifa për çdo riparim ose përpunim të kryer.
Nëse nuk jetoni në vendin ku ju është shitur fillimisht pajisja TCL, 
atëherë 
(a)  riparimi ose shërbimi i garancisë mund të mos jetë i mundur;
(b)  mund t’ju kërkohet të pranoni rregullat dhe/ose të paguani kosto 

të caktuara (duke përfshirë, por jo vetëm, kostot e transportit dhe 
lëvizjes;

(c)  riparimi ose shërbimi i garancisë, nëse është i mundshëm, mund 
të zgjatë më shumë se normalisht.
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•  Arkivoni të dhënat tuaja
Duhet t’i arkivoni rregullisht të dhënat, skedarët, aplikacionet 
dhe parametrat tuaja si masë mbrojtëse kundër problemeve të 
mundshme operacionale para se ta ktheni pajisjen TCL. Arkivimi 
i të dhënave është përgjegjësia juaj dhe nuk është përgjegjësia e 
prodhuesit, shitësit tek i cili keni blerë pajisjen TCL, apo e servisit të 
autorizuar nga prodhuesi tek i cili mund të keni bërë servis, (riparime 
ose ndërrim të pajisjes TCL).
Nëse ju duhet ta dërgoni/lini pajisjen TCL për servis, ju rekomandojmë 
ta shkëputni pajisjen nga çdo pajisje tjetër e jashtme (kartë 
memorieje, kartë SIM) dhe t’i hiqni të dhënat personale dhe 
konfidenciale para se ta dërgoni/lini pajisjen TCL.
Gjatë servisit (riparimit ose ndërrimit), përmbajtjet në pajisjen tuaj 
TCL mund të fshihen, riformatohen ose konfigurohen siç ishin në 
gjendjen kur është blerë (subjekt i përditësimeve dhe përmirësimeve 
të softuerit) dhe pajisjet e jashtme që janë hequr mund të mos ju 
kthehen juve.
Kjo garanci e kufizuar nuk mbulon arkivimin, rikuperimin ose 
riinstalimin e të dhënave, skedarëve dhe aplikacioneve tuaja në 
pajisjen TCL.

Prodhuesi: TCL Communication Ltd.
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13 Zgjidhja e problemeve .....
Para se të kontaktoni qendrën e shërbimit, ja disa udhëzime që ju 
ndihmojnë të zgjidhni problemet me pajisjen:
• Për të pasur funksionim optimal, karikoje plotësisht baterinë.
• Për të përmirësuar performancën e telefonit, hiq skedarët ose 

aplikacionet e panevojshme nga telefoni.
• Përditësoni softuerin e telefonit te Konfigurimet > Sistemi > 

Përditësim i sistemit > Përditësim i sistemit.
• Rivendoseni telefonin te Konfigurimet > Sistemi > Rivendos > 

Rikthimi në gjendje fabrike. Një metodë tjetër është të mbash 
shtypur tastin Energjia dhe tastin Volumi lart në të njëjtën kohë 
kur telefoni është i fikur. Zgjidhni Fshi të dhënat / rivendosja e 
fabrikës > Po > Rivendosja e të dhënave të fabrikës për të 
bërë rivendosjen. Të gjitha të dhënat e telefonit do të humbasin 
përgjithmonë. Këshillohet shumë që të rezervohen plotësisht të 
dhënat e telefonit përpara rivendosjes.

dhe ndërmerr kontrollet vijuese:

Telefoni nuk mund të ndizet ose ka ngrirë
• Kur telefoni nuk mund të ndizet, ngarkohet për të paktën 20 

minuta për të siguruar fuqinë minimale të baterisë e nevojshme. 
Pastaj ndize përsëri.

• Kur telefoni kalon në një cikël të mbyllur gjatë animacionit të 
ndezjes dhe ndërfaqja e përdoruesit nuk mund të hapet, mbani 
shtypur butonin Energjia për të bërë rivendosjen. Kjo eliminon 
çdo problem rindezjeje të parregullt të sistemit operativ të 
shkaktuar nga aplikacionet e palëve të treta.



85

• Nëse asnjëra nga metodat nuk është e efektshme, rivendoseni 
telefonin duke shtypur njëkohësisht butonin Energjia dhe tastin 
Rritja e volumit, pastaj zgjidhni Fshi të dhënat / rivendosja e 
fabrikës > Po > Rivendosja e të dhënave të fabrikës për të 
bërë rivendosjen. 

Telefoni im nuk ka reaguar për disa minuta
• Nëse telefoni nuk reagon, fike telefonin duke shtypur dhe mbajtur 

shtypur tastin Energjia derisa të fiket dhe më pas rinise sërish.
• Nëse sërish nuk funksionon, rivendose telefonin.

Telefoni fiket vetë
• Kontrollo që ekrani është i bllokuar kur nuk e përdor telefonin 

dhe sigurohu që tasti Energjia nuk është shtypur aksidentalisht 
ndërkohë që ekrani është i pa bllokuar.

• Kontrollo nivelin e karikimit të baterisë.
• Nëse sërish nuk funksionon, rivendoseni telefonin ose përditësoni 

softuerin.

Telefoni im nuk karikohet si duhet
• Sigurohuni që po përdorni karikuesin TCL që morët bashkë me 

telefonin.
• Sigurohu që bateria nuk është plotësisht e shkarkuar, nëse fuqia e 

baterisë është bosh për një kohë të gjatë, duhen rreth 20 minuta 
që të shfaqet treguesi i karikimit të baterisë në ekran.

• Sigurohu që karikimi kryhet në kushte normale 0°C (32°F) deri në 
45°C (113°F).

• Kur je jashtë vendit, kontrollo që voltazhi hyrës të jetë i pajtueshëm.

Telefoni im nuk mund të lidhet me një rrjet ose shfaqet "Nuk 
ka shërbim"
• Provoni të lidheni me rrjetin duke u zhvendosur në një vendndodhje 

tjetër.
• Verifiko mbulimin me rrjet të operatorit tënd.
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• Kontrollo te operatori nëse karta jote SIM është e vlefshme.
• Përpiqu të lidhesh në një moment tjetër nëse rrjeti është i 

mbingarkuar.

Telefoni im nuk mund të lidhet me internetin
• Sigurohu që shërbimi i qasjes në internet i kartës SIM të jetë i 

disponueshëm.
• Kontrollo cilësimet e lidhjes së telefonit me internetin.
• Sigurohu që je në një vend me mbulim rrjeti.
• Përpiqu të lidhesh në një moment tjetër ose në një vend tjetër.

Kartë SIM e pavlefshme
• Sigurohu që karta SIM të jetë futur mirë.
• Sigurohu që çipi në kartën SIM nuk është dëmtuar.
• Sigurohu që shërbimi i kartës SIM është i disponueshëm.

Telefoni nuk kryen thirrje dalëse
• Sigurohuni që të keni telefonuar një numër të vlefshëm dhe që të 

keni shtypur  .
• Për thirrje ndërkombëtare, kontrollo shtetin dhe prefiksin e shtetit.
• Sigurohu që telefoni të jetë i lidhur me një rrjet dhe që rrjeti nuk 

është i mbingarkuar ose i padisponueshëm.
• Kontrollo statusin e abonimin me operatorin (kreditet, kartë SIM 

e vlefshme, etj.).
• Sigurohu që nuk ke bllokuar thirrjet dalëse.
• Sigurohu që telefoni nuk është në regjim fluturimi.

Telefoni nuk merr thirrje hyrëse
• Sigurohu që telefoni yt të jetë i ndezur dhe i lidhur me një rrjet 

(kontrollo për rrjet të mbingarkuar ose të padisponueshëm).
• Kontrollo statusin e abonimin me operatorin (kreditet, kartë SIM 

e vlefshme, etj.).
• Sigurohu që nuk ke transferuar thirrjet hyrëse.



87

• Sigurohu që nuk ke bllokuar thirrjet të caktuara.
• Sigurohu që telefoni nuk është në regjim fluturimi.

Emri/numri i marrësit nuk shfaqen kur merret një thirrje
• Sigurohu që je abonuar në këtë shërbim me operatorin tënd.
• Telefonuesi e ka fshehur emrin ose numrin e tij/të saj.

Nuk arrij të gjej kontaktet e mia
• Sigurohu që karta SIM nuk është e thyer.
• Sigurohu që karta SIM është futur si duhet.

Cilësia e zërit të telefonatave është e dobët
• Rregulloni volumin gjatë një telefonate duke shtypur butonin 

Volumi.
• Kontrollo forcën e rrjetit. Zhvendosu te një vendndodhje me një 

fuqi të fortë sinjali.
• Sigurohuni që marrësi, konektori dhe altoparlanti në telefonin tuaj 

janë të pastër.

Nuk mund të përdor veçoritë e përshkruara në manual
• Kontrollo te operatori për t'u siguruar që abonimi yt e përfshin 

këtë shërbim.
• Sigurohuni që kjo veçori nuk kërkon një aksesor TCL.

Kur zgjedh një numër nga kontaktet e mia, numri nuk mund të 
formohet
• Sigurohuni që të keni regjistruar saktë numrin te kontaktet tuaja.
• Sigurohu që ke zgjedhur prefiksin e shtetit kur telefonon një numër 

ndërkombëtar.

Nuk mund ta shtoj një kontakt
• Sigurohuni që kontaktet e kartës SIM të mos jenë plot; fshini disa 

kontakte ose ruajini kontaktet në telefon.
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Ata që më telefonojnë nuk janë në gjendje të lënë mesazhe në 
postën time zanore
• Kontakto me operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë 

e shërbimit.

Nuk mund të hap postën time zanore
• Sigurohu që numri i operatorit i postës zanore është futur saktë te 

"Numri i postës zanore".
• Përpiqu më vonë nëse operatori është i zënë.

Nuk mund të dërgoj dhe marr MMS
• Kontrollo hapësirën ruajtëse të telefonit sepse ka mundësi të jetë 

plot.
• Kontakto me operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë 

e shërbimit dhe parametrat MMS.
• Verifiko numrin e qendrës së serverit ose profilin MMS me 

operatorin.
• Qendra e serverit mund të jetë e mbingarkuar. Provo përsëri më 

vonë.

PIN i kartës SIM është kyçur
• Kontakto me operatorin e rrjetit për të siguruar kodin PUK (Çelësi 

Personal i Zhbllokimit).

Nuk mund ta lidh telefonin me kompjuterin
• Kontrollo për t’u siguruar që porta USB nuk është prishur. Nëse 

nuk funksionon, provo një portë tjetër USB në kompjuterin tënd.
• Sigurohu që drajverat USB të jenë instaluar mirë.
• Nëse po përdor një kompjuter me Windows, sigurohu që të 

mbështesë regjimin MTP. Nëse po përdor një Mac, sigurohu të 
instalosh Android File Transfer nga www.android.com/filetransfer/.

Nuk mund të shkarkoj skedarë të rinj
• Sigurohuni që të ketë hapësirë mjaftueshme në telefon për 

shkarkimin.
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• Zgjidh kartën microSD si vendin për të ruajtur skedarët e 
shkarkuar.

• Kontrollo statusin e abonimit me operatorin.

Telefoni nuk mund të zbulohet nga të tjerë nëpërmjet Bluetooth
• Sigurohu që Bluetooth është aktivizuar në telefon dhe telefoni 

është i dukshëm nga të tjerë përdorues.
• Sigurohu që të dy telefonat janë brenda rrezes së zbulimit të 

Bluetooth-it.

Bateria shkarkohet shumë shpejt
• Sigurohuni që të prisni derisa të karikohet plotësisht (të paktën 

120 minuta).
• Pas një karikimi të pjesshëm, treguesi i nivelit të baterisë mund 

të mos jetë i saktë. Prit për të paktën 20 minuta pas heqjes së 
karikuesit për të siguruar një tregues ekzakt.

• Rregullo ndriçimin e ekranit si duhet.
• Zgjate intervalin e kontrollit automatik të postës elektronike sa më 

shumë që të mundesh.
• Përditësoji manualisht lajmet dhe informacionin e motit ose rrite 

intervalin kontrollit të tyre automatik.
• Dil nga aplikacionet që ekzekutohen në sfond nëse ato nuk po 

përdoren për periudha të gjata.
• Çaktivizo Bluetooth, Wi-Fi ose GPS kur nuk janë në përdorim.

Telefoni ngrohet pas telefonatave të zgjatura, lojërave, lundrimit 
në internet ose ekzekutimit të aplikacioneve të tjera komplekse.
• Kjo ngrohje është pasojë normale e trajtimit të tepruar të të 

dhënave CPU. Përfundimi i veprimeve të mësipërme do ta kthejë 
telefonin në temperaturë normale.
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Pasi kryhet rivendosja në gjendje fabrike, nuk arrij ta përdor 
telefonin pa futur kredencialet e llogarisë së Google
• Pasi të jetë kryer një rivendosje, duhet të fusësh kredencialet e 

llogarisë fillestare të Google që janë përdorur në këtë telefon.
• Nëse nuk mban mend kredencialet e llogarisë së Google, plotëso 

procedurat e rikuperimit të llogarisë së Google.
• Nëse sërish nuk arrin të hysh në telefon, paraqitu në qendrën 

e autorizuar të riparimeve, por ki parasysh se kjo nuk do të 
konsiderohet si rast brenda garancisë.

Kam harruar disa fjalëkalime/kode/çelësa në telefon.
• Kryej rivendosjen në gjendje fabrike.
• Nëse sërish nuk arrin të hysh në telefon, paraqitu në qendrën 

e autorizuar të riparimeve, por ki parasysh se kjo nuk do të 
konsiderohet si rast brenda garancisë.
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14 Specifikime .......................

Procesori: 
• Qualcomm Snapdragon 665

Platforma: 
• Android Q

Memoria: 
• 64/128/256GB ROM + 6GB RAM

Përmasat (LxWxT): 
• 158.9 x 72.88 x 8.7~8.95mm

Pesha: 
• 172g

Ekrani: 
• 6.47" ekran me prekje me 2340x1080

Rrjeti:
• GSM: B2/3/5/8 (1900/1800/850/900MHz)
• UMTS: B1/2/5/8 (2100/1900/850/900MHz)
• LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 (2100/1800/850/2600/900/800/ 

700/2600/2300/2500MHz)

GPS: 
• A-GPS

Lidhshmëria:
• Bluetooth 5.0, aptX & aptX HD & LDAC & AAC, TWS, Tempow
• Wi-Fi 802.11 b/g/n për 2.4GHz, 802.11 a/n/ac për 5GHz
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• Xhek audio 3,5 mm
• Type-C USB 2.0

Kamera:
• 48M (GM1) + 8M (Super Wide) + 2M (Macro) + 2M (Depth)
• 16M kamera përpara

Formatet audio dhe video që mbështeten: 
• 3GP, 3G2, AAC, AVI, ADTS, ASF, AWB, FLAC, IMY, MID, MKV, 

MOV, MP3, MPEG-4, MXMF, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, 
WEBM, XMF

Bateria (1): 
• Kapaciteti: 4500 mAh

Vendi i zgjerimit:
• Kartë memorieje microSD™
    (Disponueshmëria e kartës microSD deri në 256GB)

Veçoritë speciale:
• GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
• G-sensor
• Sensori i dritës
• Sensor afërsie
• E-Compass
• Xhiroskop

Shënim: Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim 
paraprak.

(1) Bateria origjinale ka pësuar inspektime rigoroze të sigurisë për të 
përmbushur standardet e kualifikimit, përdorimi i baterisë jo origjinale 
mund të jetë i rrezikshëm.
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Siguria dhe përdorimi ...............
Para perdorimit të telefonit tuaj ju rekomandojme të lexoni me kujdes 
këtë kapitull. Prodhuesi nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për 
dëmin, që mund të rezultojë si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm 
ose përdorimit në kundërshtim me udhëzimet e përfshira këtu.

•  SIGURI TRAFIKU
Duke pasur parasysh se studimet tregojnë se duke përdorur një 
telefon celular, ndërsa ngisni automjetin përbën një rrezik të vërtetë, 
madje edhe kur është përdorur pajisja handsfree (pajisje makine, 
kufje ...), shoferëve u kërkohet që të shmangin përdorimin e celularit 
të tyre kur automjeti nuk është i parkuar.
Gjatë drejtimit, mos përdorni telefonin tuaj dhe kufjet për të dëgjuar 
muzik ose radion. Përdorimi i kufjeve të telefonit mund të jetë i 
rrezikshëm ose i ndaluar në disa zona.
Kur telefoni juaj është i ndezur, lëshon vale elektromagnetike që 
mund të ndërhyjnë në sistemin elektronik të automjetit të... sic është 
ABS(anti bllokimi i frenave) ose AIRBAG(jastek ajri) Për tu siguruar 
që nuk ka asnjë problem:
-  Mos vendosni telefonin tuaj sipër panelit të aparaturave ose brënda 

zonës së shpërndarjes së jastëkëve të ajrit,
-  Pyesni tregtarin e makinës ose prodhuesin e makinës për t'u 

siguruar që paneli i aparaturave është i mbrojtur në mënyrë 
adekuate nga energjia RF e pajisjes.

•  KUSHTET E PËRDORIMIT
Këshillojmë të fikni telefonin herë pas here për të rregulluar 
performancën e tij.
Fikni telefonin tuaj para se te hipni ne aeroplan.
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Fikni telefonin kur jeni në ndërtesa të kujdesit shëndetësor, me 
përjashtim të zonave të caktuara. Sic ndodh me shume pajisje që 
përdoren shpesh, telefonat celularë mund të bashkeveprojn me 
pajisje të tjera elektrike ose elektronike, ose pajisje që përdorin radio 
frekuenca.
Ju lutemi konsultohuni me mjekun dhe prodhuesin e pajisjes për 
të përcaktuar nëse përdorimi i telefonit mund të interferojë me 
përdorimin e pajisjes suaj mjekësore.
Fikni telefonin kur jeni pranë gazit ose lëngjeve të ndezshme. 
Binduni rrëptësisht të gjitha shenjave dhe udhëzimeve të afishuara 
në një depo karburanti, stacion karburanti ose fabrikë kimike ose në 
ndonjë ambient potencialisht shpërthyes.
Fikeni telefonin celular ose pajisjen me valë kur jeni në një zonë 
shpërthimi ose në zona në të cilat janë vendosur tabela, në të cilat 
kërkohet që “radiot dy-drejtimëshe” ose “pajisjet elektronike” të fiken 
për të shmangur interferencat me operacionet e shpërthimit.
Kur telefoni është i ndezur, ai duhet të mbahet të paktën 15 cm nga 
çdo pajisjeje mjekësore të tillë si një stimulues kardiak, një aparat 
dëgjimi ose pompë insuline, etj. Në veçanti kur përdorni telefonin, 
ju duhet ta mbani atë kundër veshit në anë të kundërt të pajisjes, 
nëse ka ndonjë.
Për të shmangur demtimin e dëgjimit, pergjigjuni thirjes përpara se 
të vini telefonin në vesh. Gjithashtu lëvizni telefonin larg nga veshi 
juaj duke përdorur regjimin "handsfree ( pa duar )" sepse përforcimi 
i volumit mund të shkaktojë dëme të dëgjimit.
Mos lejoni fëmijët të përdorin telefonin dhe/ose të luajnë me telefon 
dhe aksesorë pa mbikëqyrje.
Nëse telefoni ka një kapak që hiqet, kini parasysh se telefoni mund 
të përmbajnë lëndë të cilat mund të krijojnë një reaksion alergjik.
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Nëse telefoni juaj është një pajisje e vetme, kapaku i pasëm dhe 
bateria nuk mund të c'montohen. Nëse c'montoni telefonin garancia 
del jashtë fuqie. C'montimi i telefonit mund të dëmtojë baterinë 
dhe mund të shkaktojë rrjedhje të lëndëve që mund të krijojnë një 
reaksion alergjik.
Gjithmonë perdoreni me kujdes telefonin dhe aksesorët e tij dhe 
mbajini në një vend të pastër dhe pa pluhur.
Mos lejoni që telefoni juaj të jetë i ekspozuar ndaj motit të 
pafavorshëm ose të kushteve mjedisore (njomësi, lagështi, shi, 
infiltrim lëngjesh, pluhur, ajri i detit, etj). Kufiri i temperaturës së 
funksionimit i rekomanduar nga prodhuesi është nga 0°C (32°F) në 
55°C (131°F).
Mbi 55°C (131°F) leximi i ekranit të telefonit mund të jetë i dobët, 
megjithëse kjo është e përkohshme dhe jo serioze.
Ka mundesi që thirrja e numrave të emergjencës mos të jetë e 
disponueshme në të gjitha rrjetet. Mos u mbështesni kurrë të celulari 
juaj për thirrje emergjence.
Mos e hapni, zbërtheni apo të mundoheni ta riparoni vetë telefonin 
tuaj celular.
Mos e hidhni,flakni apo thyeni telefonin tuaj celular.
Për të shmangur ndonjë plagosje mos e përdorni telefonin nëse 
xhami i ekranit është i demtuar,i krisur ose i thyer.
Mos e lyeni atë.
Përdorni vetëm bateri, karikues baterie,dhe aksesorë të cilët janë 
të rekomanduar nga TCL Communication Ltd. dhe degët e saj 
dhe që janë të përshtatshëm me modelin e telefonit tuaj. TCL 
Communication Ltd. dhe degët e saj refuzojnë çdo përgjegjësi për 
dëmtime të shkaktuara nga përdorimi i karikuesve apo baterive të 
tjera.
Kujtohuni të bëni kopje rezervë ose ruani një regjistrim të shkruar 
për të gjithë informacionin e rëndësishëm të ruajtur në telefonin tuaj.
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Disa njerëz mund të pësojnë kriza epileptike apo gjendje të fikëti 
kur ekspozohen ndaj blicit, ose kur luajnë videolojëra. Këto kriza 
apo verbime mund të  ndodhin edhe nëse një person nuk ka pasur 
kriza apo verbime më parë. Nëse ke vuajtur më parë nga kriza apo 
gjendje të fikëti, ose nëse ke një historik në familje me ngjarje të tilla, 
konsultohu me doktorin përpara se të luash me videolojëra apo të 
aktivizosh veçoritë e blicit në telefon.
Prindërit duhet të monitorojnë përdorimin nga fëmijët e tyre të lojërave 
video apo të veçorive të tjera që përmbajnë blic e telefonin e tyre. 
Të gjithë njerëzit duhet të ndërpresin përdorimin dhe të konsultohen 
me doktorin nëse ndonjë nga simptomat e mëposhtme ndodhin: 
konvulsione, dridhje sysh ose muskujsh, humbje ndërgjegjësimi, 
lëvizje të pavullnetshme, ose mos orientim. Për të kufizuar shfaqjen 
e këtyre simptomave, ju lutemi merrni masat e sigurisë që vijojnë:
-  Mos luani ose mos përdorni tiparet e blicit nëse jeni i lodhur apo 

keni nevojë të flini.
- Bëni një pushim minimumi prej 15 minutash çdo orë.
-  Luani në një dhomë ku të gjitha dritat janë të ndezura.
-  Luani në distancën më të largët të mundshme nga ekrani.
-  Nëse duart tuaja, kyçet, ose krahët lodhen ose lëndohen ndërkohë 

që luani, ndaloni dhe pushoni për disa orë përpara se të luani 
përsëri.

-  Nëse vazhdoni të keni lëndime duarsh,kyçesh, apo krahësh gjatë 
ose pas lojës, ndaloni lojën dhe shkoni te doktori.

Kur luan lojëra në telefon, mund të provosh herë pas here mungesë 
komoditeti në duart, krahët, shpatullat, qafën apo pjesë të tjera të 
trupit. Ndiqni instruksionet për të shmangur probleme si inflamacion 
të muskulit të gilcës, sindromës së tunelit të kyçit, ose çrregullimeve 
të tjera të muskujve apo skeletit.
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•  DEKLARATA E PRIVATËSISË PËR PËRDORIMIN E  
    PAJISJES
Nëse e lidhni pajisjen me rrjete ose pajisje të tjera (si për shembull, 
Wi-Fi, Bluetooth, NFC ose me ndonjë metodë tjetër), ju lutemi 
mbani parasysh se disa prej të dhënave tuaja personale mund të 
ndahen me to. Është përgjegjësia juaj t’i mbroni të dhënat tuaja 
personale, të mos i ndani me pajisje të paautorizuara ose pajisje 
të palëve të treta, që janë lidhur me pajisjen tuaj. Për produktet me 
veçori Wi-Fi, lidhuni vetëm me rrjete Wi-Fi të besuara. Gjithashtu, 
kur e përdorni produktin si hotspot (aty ku është i disponueshëm), 
sigurohuni që rrjeti juaj të jetë i mbrojtur. Këto masa paraprake do t’ju 
ndihmojnë të mos lejoni hyrje të paautorizuara në telefon. Produkti 
mund të ruajë informacion personal në vende të ndryshme, si për 
shembull në kartën SIM, në kartën e memories dhe në memorien 
e brendshme. Sigurohuni të hiqni ose fshini të gjithë informacionin 
personal para se ta ricikloni, ktheni ose falni produktin. Zgjidhini me 
kujdes aplikacionet dhe përditësimet tuaja, dhe instaloni vetëm nga 
burime të besuara, sepse disa aplikacione të palëve të treta mund 
të ndikojnë te performanca e produktit tuaj dhe/ose të kenë akses në 
informacionet private, si detajet e llogarisë, të dhënat e telefonatave, 
detaje të vendndodhjeve dhe burimet e rrjetit. Ne nuk mbajmë 
përgjegjësi për këto praktika privatësie ose sigurie të palëve të treta.
Të gjitha të dhënat personale që ndani me TCL Communication Ltd. 
do të trajtohen sipas njoftimit tonë për privatësinë. Mund ta shikoni 
njoftimin tonë për privatësinë duke vizituar faqen tonë të internetit: 
https://www.tcl.com/content/legal-notice/country-list.html
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•  PRIVATËSIA
Ju lutem vini re se ju duhet të respektoni ligjet dhe rregullat në fuqi 
në shtetin tuaj dhe shtete të tjera ku ju do të përdorni telefonin tuaj 
celular në lidhje me bërje fotografish dhe regjistrim zëri me telefonin 
tuaj celular. Sipas këtyre ligjeve dhe rregullave, mund të jetë 
rreptësisht e ndaluar të bësh fotografi dhe/ose të regjistrosh zërin e 
njerëzve të tjerë apo atributeve personale të tyre, si dhe të kopjosh 
ose ti shpërndash ato, pasi kjo mund të konsiderohet si shkelje e 
privatësisë. Është përgjegjësi vetëm e përdoruesit të garantojë që 
autorizimi paraprak është arritur, nëse nevojitet, në mënyrë që të 
regjistrojë biseda private ose sekrete apo të bëjë foto të një personi 
tjetër; prodhuesi, shitësi ose pala shitëse i telefonit tuaj (përfshirë 
operatorin) heqin dorë nga çdo përgjegjësi e cila vjen nga përdorimi 
jo i duhur i telefonit tuaj.

•  BATERIA
Duke pasur parasysh rregulloret e fluturimit, bateria e telefonit nuk 
është e karikuar. Karikoje atë para perdorimit të parë.
Zbatoni masat paraprake të mëposhtme:
-  Mos u perpiqni te hapni kapakun e pasëm;
-  Mos u perpiqni te nxirrni, zevendesoni ose hapni baterinë;
-  Mos e shponi pjesën e pasme të telefonit;
-  Mos e digjni apo hidhni telefonin në koshat e plehrave të shtëpisë 

ose mos e ruani atë në temperatura mbi 60°C (140°F).
Telefoni dhe bateria si një pajisje e vetme duhet të eliminohen në 
përputhje me rregulloret e aplikueshme në nivel lokal për mjedisit.

Ky simbol në telefonin tuaj, në bateri dhe aksesorë do të 
thotë se këto produkte duhen dërguar në pikat e 
grumbullimit në fund të jetës së tyre:
-  Qendrat e mbetjeve të bashkisë me kazanë specifikë për 

këto lloje pajisjesh
-  Koshat e grumbullimit në pikat e shitjes. 
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Ato më pas duhet të riciklohen, duke parandaluar që lendet te 
perhapen në mjedis dhe në mënyrë që përbërësit e tyre të mund të 
ripërdoren.
Në shtetet e Bashkimit Evropian:
Pikat e grumbullimit janë të arritshme pa pagesë.
Të gjitha produktet me këtë shenjë duhen dërguar në këto pika 
grumbullimi.
Në shtetet jashtë Bashkimit Evropian:
Artikujt e pajisjeve me këtë simbol nuk duhen hedhur në kazanët 
e zakonshëm nëse në shtetin ose rajonin tuaj ka fabrika të 
përshtatshme grumbullimi dhe riciklimi; përkundrazi ato duhet të 
dërgohen në pikat e grumbullimit që të riciklohen.
KUJDES: RREZIK SHPËRTHIMI NËSE BATERIA NDËRROHET 
ME NJË BATERI TJETËR TË NJË LLOJI TË GABUAR. HIDHINI 
BATERITË E PËRDORURA NË PËRPUTHJE ME INSTRUKSIONET.

•  KARIKUESIT
Karikuesit kryesorë do të funksionojnë në një temperaturë rreth: 0°C 
(32°F) deri në 45°C (113°F).
Karikuesit e projektuar për telefonin tuaj plotësojnë standardin për 
sigurinë e informacionit të pajisjeve të teknologjisë dhe zyrës së 
përdorimit të pajisjeve. Janë gjithashtu të pajtueshëm me direktivën 
për ndërtimin ekologjik 2009/125/EC. Sipas specifikimeve elektrike 
të ndryshme të zbatimit, një karikues i blerë në një juridiksion mund 
të mos punojë në një juridiksion tjetër. Ata duhet të përdoren vetëm 
për këtë qëllim.
Modeli: QC13
Tensioni i hyrjes: 100~240 V
Frekuenca e hyrjes AC: 50/60 Hz
Tensioni i daljes: 5.0 V/9.0 V/12.0 V
Rryma e daljes: 3.0 A/2.0 A/1.5 A
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Fuqia e daljes: 15.0 W/18.0 W/18.0 W
Efikasiteti aktiv mesatar: 81.4 %
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%): 71.5 %
Konsumi i energjisë pa ngarkesë: 0.08 W
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Valët E Radios............................
Dëshmia e pershtatjes me kriteret ndërkombëtare (ICNIRP) ose me 
Direktivat Evropiane 2014/53/EU (RED) është e nevojshme për të 
gjithë modelet e telefonave celularë përpara se ato të hidhen në 
treg. Mbrojtja e shëndetit dhe siguria për përdoruesin dhe për çdo 
person tjetër është një kërkesë thelbësore e këtyre kritereve ose 
kësaj direktive.
KJO PAJISJE PËRMBUSH UDHËZIMET NDËRKOMBËTARE PËR 
EKSPOZIMIN NDAJ VALËVE TË RADIOS
Pajisja juaj celulare është një radio transmetuese dhe radio 
marrëse. Ajo është projektuar të mos kapërcejë kufijtë e ekspozimit 
ndaj valëve të radios (fushave elektromagnetike të frekuencave 
të radios) të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare. Këto 
udhëzime janë hartuar nga organizata e pavarur shkencore (ICNIRP) 
dhe përmbajnë kufijtë e sigurisë të përcaktuar për të garantuar 
mbrojtjen e të gjithë personave, pavarësisht moshës dhe gjendjes 
shëndetësore.
Udhëzimet e ekspozimit ndaj valëve të radios përdorin një njësi 
matëse të njohur si koeficienti specifik i absorbimit, ose SAR. Limiti 
SAR për pajisjet celulare është 2 W/kg për SAR në kokë dhe SAR 
në trup, dhe 4 W/kg për SAR në gjymtyrë.
Testet për SAR janë kryer duke përdorur pozicionet standarte 
operative me transmetimin e pajisjes në nivelin më të lartë të 
cërtifikuar në të gjithë bandat e frekuencave të provuara. Vlerat më 
të larta SAR sipas udhëzimeve të ICNIRP për këtë model pajisje 
janë:
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Maksimumi SAR për këtë model dhe kushtet sipas të cilave 
ishte regjistruar

Treguesi SAR per 
koken LTE Band 20 + Wi-Fi 2,4G 1,30 W/kg

Treguesi SAR per 
trupin (5 mm) LTE Band 20 + Wi-Fi 2,4G 1,48 W/kg

SAR në gjymtyrë 
(0 mm) LTE Band 7 + Wi-Fi 5,0G 2,75 W/kg

Gjatë përdorimit, vlerat aktuale SAR për këtë pajisje janë zakonisht 
edhe më poshtë se vlerat e deklaruara më sipër. Kjo është 
sepse, për qëllimin e efikasitetit së sistemit dhe për të minimizuar 
interferencën në rrjet, fuqia operative e pajisjes suaj celulare është 
ulur automatikisht kur e gjithë fuqia nuk është e nevojshme për 
telefonatën. Sa më e ulët të jetë energjia e nxjerrë nga pajisja, aq 
më e vogël është vlera SAR.
Testime SAR per trupin janë bërë në distanca të ndara prej 5 
mm. Për të përmbushur udhëzimet për ekspozimin ndaj RF gjatë 
funksionimit të telefonit në trup, pajisja duhet të jetë e pozicionuar të 
paktën këtë distancë larg nga trupi.
Nëse nuk jeni duke përdorur një aksesor të aprovuar sigurohuni që 
çfarëdo produkti që po përdoret  nuk permban metal dhe pozicioni i 
telefonit të jetë larg trupit në distancën e treguar. 
Organizata të tilla si Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe 
Administrata Amerikane për Ushqimin dhe Barnat kanë deklaruar se 
njerëzit që janë të shqetësuar dhe duan të reduktojnë ekspozimin 
e tyre mund të përdorin një handsfree që ta mbajnë telefonin  larg 
nga koka dhe trupi gjatë thirrjeve të telefonatave, ose të reduktojnë 
kohën që kalojnë në telefon.
Për më shumë informacion ju mund të vizitoni faqen zyrtare tcl.com
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Informacion shtesë rreth fushave elektromagnetike dhe shëndetit 
publik janë të mundshme në faqen zyrtare që vijon:http://www.who.
int/peh-emf.
Telefoni juaj është i pajisur me një antenë/ Për funksion sa më të 
mirë, ju duhet ta shmangni ose pakësoni prekjen e saj.
Meqë pajisjet celulare ofrojnë një gamë funksionesh, ata mund të 
përdoren në pozicione të tjera përveç se përkundrejt veshit tuaj. 
Në rrethana të tilla pajisja do të jetë në përputhje me udhëzimet 
kur përdoret me kufje ose kabell usb të dhënash. Nëse po përdorni 
aksesor tjetër, sigurohuni që produkti që po përdoret të mos 
përmbajë metale dhe që poziciononi i telefonit të jetë së paku 5 mm 
larg trupit.
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Licencat ......................................

Logoja microSD është markë tregtare.

Logot dhe markat e fjalës Bluetooth janë pronë 
e Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre 
markave nga TCL Communication Ltd. dhe filialet 
e saj bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe 
emrat e tjerë tregtarë u përkasin zotëruesve të tyre 
përkatës.

TCL T782H ID-ja e deklaratës Bluetooth 
D049108
Logoja e Wi-Fi është një markë e certifikuar e Wi-Fi 
Alliance.
Kjo pajisje mund të përdoret në të gjitha vendet 
evropiane.

Brezi 5150-5350 MHz është i kufizuar vetëm për përdorim të 
brendshëm për shtetet e mëposhtme:

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT

CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI

SK FI SE NO IS LI CH TR UK (NI)

Google, logoja e Google, Android, logoja Android, 
Google Search TM, Google Maps TM, Gmail TM, 
YouTube, Google Play Store dhe Hangouts TM janë 
marka tregtare të Google Inc.
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Roboti Android është riprodhuar ose modifikuar nga puna e krijuar 
dhe e publikuar nga Google dhe përdoret sipas kushteve të 
përshkruara në licencën Creative Commons 3.0 Attribution (teksti 
shfaqet kur prek Informacioni ligjore i Google te Konfigurimet > 
Sistemi > Rreth telefonit > Informacioni ligjor) (1). 
Keni blerë një produkt që përdor programe me burime të hapura 
(http://opensource.org/) (http://opensource.org/) mtd, msdosfs, 
netfilter/iptables dhe initrd në kodin e objektit dhe programe të tjera 
me burim të hapur, të licencuara me licencën GNU General Public 
Licence dhe Apache Licence.
Brënda një periudhe prej tre vitësh nga shpërndarja e këtij produkti 
nga TCL Communication Ltd, ne mund të ofrojmë një kopje të plotë të 
kodeve përkatëse burimore, me kërkesën tënde.
Mund t'i shkarkosh kodet burimore nga adresa https://sourceforge.
net/projects/tcl-mobile/files/. Sigurimi i kodit burimor ofrohet falas 
nëpërmjet internetit.
Theksojmë se garancia për përdoruesin e fundit për shkeljen e DPI 
është e kufizuar vetëm për BE-në/ZEE-në/Zvicrën.
Nëse dhe deri në masën që produkti eksportohet, merrët apo 
përdoret nga konsumatori përfundimtar ose përdoruesi i fundit jashtë 
BE-së/ZEE-së/Zvicrës çdo përgjegjësi, garanci ose zhdëmtim i 
prodhuesit dhe furnizuesit të tij në lidhje me Produktin skadon (duke 
përfshirë çdo dëmshpërblim në lidhje me shkeljen e DPI-së).

(1) Mund të mos jenë të disponueshme në të gjithë shtetet.
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Informacion i përgjithshëm ......
• Adresa e internetit: tcl.com
• Linja e hapur telefonike: shko te faqja jonë zyrtare www.tcl.com/

global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html
• Prodhuesi: TCL Communication Ltd.
• Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong 

Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
• Shtegu i etiketimit elektronik: Prek Konfigurimet > Sistemi > 

Rregullat dhe siguria ose shtyp *#07#, mund të gjesh më shumë 
informacion rreth etiketimit (1).

Në faqen tonë të internetit, do të gjesh sektorin tonë të PESh (Pyetjet 
e shpeshta). Gjithashtu mund të na kontaktosh me email për të 
pyetur për çdo pyetje që mund të keni. 
Kjo pajisje radioje funksionon në brezat e frekuencës dhe fuqinë 
maksimale të radio-frekuencës si më poshtë:
GSM 900: 33,5 dBm
GSM 1800: 31 dBm 
UMTS B1/8 (2100/900): 24,5 dBm 
LTE FDD B1/3/7 (2100/1800/2600): 24,5 dBm
LTE FDD B8/20/28 (900/800/700): 25 dBm
LTE TDD B38 (2600): 24,5 dBm
LTE TDD B40 (2300): 25 dBm
Bluetooth Brezi 2,4 GHz: 9,28 dBm
Bluetooth LE: 5,85 dBm 
802.11 b/g/n Brezi 2,4 GHz: 16,10 dBm
802.11 a/n/ac Brezi 5,0 GHz: 15,53 dBm
NFC 13,56 MHz: -33,468 dBuA/m në 10 m
(1) Varet nga shtetet.
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Informacioni Rregullues
Përmes kësaj deklarate, TCL Communication Ltd. deklaron se 
pajisja e radios e llojit TCL T782H është në përputhje me Direktivën 
2014/53/EU. 
Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së disponohet në 
adresën e mëposhtme të internetit: www.tcl.com/global/en/service-
supportmobile/eu-doc.html

Informacion Shtesë
Përshkrimi i aksesorëve dhe komponentëve, duke përfshirë 
softuerët, të cilët u lejojnë pajisjeve të radios që të funksionojnë 
sipas qëllimit të tyre, mund të merret në tekstin e plotë të deklaratës 
së konformitetit të BE-së në adresën e mëposhtme të internetit: 
www.tcl.com/global/en/service-supportmobile/eu-doc.html

Mbrojtja ndaj vjedhjes (1)

Telefoni juaj identifikohet nga një IMEI (numër serial telefoni) i 
treguar në etiketën e paketimit dhe në memorien e telefonit. Ne 
rekomandojmë që ta mbash shënim numrin herën e parë që përdor 
telefonin, duke shtypur *#06# dhe ta ruash atë në vend të sigurt. Ky 
numër mund të kërkohet nga policia ose operatori nëse të vjedhin 
telefonin. Ky numër bën të mundur që celulari të bllokohet, duke 
penguar përdorimin e tij nga një person tjetër, qoftë edhe me kartë 
tjetër SIM.

Deklarim për mos-mbajtje përgjegjësie
Midis përshkrimit në manualin e përdoruesit dhe funksionimit të 
telefonit mund të ketë disa ndryshime, në varësi të versionit të 
softuerit të telefonit ose të shërbimeve të veçanta të operatorit.

(1) Kontakto me operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë e 
shërbimit.
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TCL Communication Ltd. nuk do të jetë përgjegjës për këto ndryshime, 
nëse ka, as për pasojat e tyre të mundshme, përgjegjësia e të cilave 
do të jetë vetëm e operatorit. Ky telefon mund të përmbajë materiale, 
duke përfshirë aplikacione dhe programe ose kod burimor, që janë 
paraqitur nga palë të treta për përfshirje në këtë telefon ("Materialet e 
palëve të treta"). Të gjithë materialet e palës së tretë në këtë telefon 
janë dhënë "njëlloj siç janë" pa garanci të çdo lloji, qoftë të shprehur 
apo të nënkuptuar. Blerësi pranon se TCL Communication Ltd. ka 
zbatuar të gjitha detyrimet cilësore që ka për detyrë si prodhues 
i pajisjeve celulare dhe i telefonave në përputhje me të drejtat e 
pronësisë intelektuale. TCL Communication Ltd. nuk do të jetë 
përgjegjës në asnjë fazë për paaftësi ose dështim të funksionimit 
të materialeve të palëve të treta në këtë telefon ose në ndërveprim 
me ndonjë telefon tjetër. Në masën maksimale të lejuar nga ligji, 
TCL Mobile hedh poshtë gjithë përgjegjësinë për çdo kërkesë, padi 
ose veprim, dhe më specifikisht - por pa u kufizuar me - paditë për 
shkelje jashtë kontrate, sipas ndonjë teorie të detyrimit, ngritur nga 
përdorimi, me çdo mjet, ose përpjekje përdorimi, këto materiale të 
palëve të treta. Për më tepër, materialet aktuale të palëve të treta, të 
cilat ofrohen pa pagesë nga TCL Communication Ltd., mund të jenë 
subjekt përditësimi me pagesë dhe përmirësimi në të ardhmen; TCL 
Communication Ltd. nuk merr parasysh ndonjë përgjegjësi lidhur me 
kosto shtesë, e cila do të mbulohet ekskluzivisht nga blerësi. TCL 
Communication Ltd. nuk do të mbajë përgjegjësi për mungesën e 
disponueshmërisë së ndonjë aplikacioni, pasi disponueshmëria e 
tij varet nga shteti dhe operatori i blerësit.TCL Communication Ltd. 
rezervon të drejtën në çdo kohë për të shtuar ose hequr materiale të 
palëve të treta nga telefonat e saj pa njoftim paraprak; në asnjë rast 
blerësi nuk mund të konsideroj se kompania TCL Communication 
Ltd. ka përgjegjësi për këtë heqje.



Për më shumë informacion se si ta përdorni telefonin, ju lutemi shkoni në tcl.com dhe shkarkoni manualin e 
plotë të përdorimit.
Për më tepër, në faqen e internetit mund të gjeni gjithashtu përgjigje për pyetjet e bëra shpesh.

For more information on how to use the phone, please go to tcl.com and download the complete user manual. 
Moreover, on the website, you can also find answers to frequently asked questions.


