
Për më shumë informacion se si ta përdorni telefonin, ju lutemi shkoni në tcl.com dhe shkarkoni manualin 
e plotë të përdorimit. Faqja e internetit do t’ju japë gjithashtu përgjigje për pyetjet e bëra shpesh.
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Shënim:

Ky është një manual përdorimi për T676H.

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.

Ndihma

Referojuni burimeve të mëposhtme për më shumë PESh, softuerë dhe informacion:

Konsultimi me FAQ

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

Gjetja e numrit serial ose IMEI

Numrin serial ose International Mobile Equipment Identity (IMEI) mund ta gjeni 
te materialet e paketimit. Ose zgjidhni Cilësimet > Sistemi > Rreth telefonit > 
Statusi > Informacioni IMEI dhe numri i serisë së pajisjes 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 informacionit ligjor

Në telefon, shkoni te Cilësimet > Sistemi > Rreth telefonit > Informacione 
ligjore.
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1 Bazat

1.1 Përmbledhje për pajisjen

Mikrofoni

Marrësi/Boksi

USB Type-C

Altoparlanti

Kamera ballore

Butoni Prapa

Butoni kryesor

Ekrani me prekje

Aplikacionet e fundit

AltoparlantiKonektori i kufjeve



5 6

Kamera

Blici i 
pasmë

Butoni i energjisë/
Shenja e gishtit

Foleja 
e kartës 
SIM/ Vendi 
i kartës 
microSD

Tastet e volumit

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.

Butoni kryesor

•	 Nga cilido aplikacion ose ekran, prekni për t'u kthyer në ekranin kryesor.

•	 Mbajeni shtypur për të aktivizuar Google Assistant. Mund të merrni 
ndihmë, si p.sh. të marrësh orientime dhe informacione rreth restoranteve 
bazuar në përmbajtjen e zbuluar në ekran.

Aplikacionet e fundit

•	 Prekeni për të parë aplikacionet që keni përdorur së fundi

Butoni i energjisë (djathtas pajisjes)

•	 Shtypeni: Kyçni ekranin/ndizni ekranin.

•	 Shtypeni dhe mbajeni shtypur: Shfaqni menunë popup për të zgjedhur 
mes Fik/Rindiz/Modaliteti aeroplan/Transmetim.

•	 Mbani shtypur butonin Energjia dhe butonin Ulja e volumit për të bërë 
një foto ekrani.

•	 Mbani 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, ndryshojnë volumin e medias.

•	 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 dy herë butonin Energji për të hapur kamerën.
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1.2 Fillimi

Vënia në punë

Vendosja ose heqja e kartës SIM/microSD

1    Futeni kunjin e dhënë të kartës SIM te vrima.

2    Tërhiqeni jashtë kartën SIM.

3    Vendoseni kartën SIM ose kartën microSIM te sirtari i kartës SIM dhe mbylleni 
me kujdes atë.

Vetëm pajisjet me një kartë SIM Vetëm pajisjet me dy karta SIM









Për të kryer thirrje duhet të fusni kartën SIM. Nuk është e nevojshme ta fikni 
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.

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, hiqeni karikuesin nga priza; çaktivizoni Wi-Fi, GPS, 
Bluetooth ose aplikacionet që ekzekutohen në sfond kur nuk janë në 
përdorim; reduktoni kohën që drita e ekranit qëndron ndezur, etj.

Ndezja e telefonit

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

Nëse nuk e dini kodin PIN ose nëse e keni harruar, kontaktoni operatorin e rrjetit. 
Sigurohuni që ta mbani të sigurt kodin PIN.

Fikja e telefonit
Mbani shtypur butonin Energjia derisa të shfaqen opsionet, më pas shtypni Fik.
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1.3 Ekrani kryesor

Mund të 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. 
Prekni butonin Shtëpia për të kaluar tek ekrani kryesor.

Shiriti i statusit
•	 Treguesit e statusit/njoftimeve 
•	 Prekni dhe zvarritni 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

Prekni një ikonë për të hapur një aplikacion, dosje etj.

Aplikacionet në panelin e të preferuarave
•	 Prekni për të hapur aplikacionin.
•	 Mbajeni prekur për t’i lëvizur ose fshirë 

aplikacionet.

  

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

Përdorim i ekranit me prekje

Prek   

Për të hyrë në një aplikacion, prekeni me gisht.

Mbaj prekur    

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

Zvarrit   

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

Rrëshqit/Rrëshqit shpejt   

Rrëshqitni ekranin për të lëvizur lart e poshtë aplikacionet, imazhet dhe faqet e 
internetit. Mund ta rrëshqitni ekranin edhe horizontalisht.

Goditja e lehtë   

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 element në ekran.

Rotullo     

Ndryshon automatikisht orientimin e ekranit nga vertikalisht në horizontalisht duke 
e kthyer telefonin anash për të pasur pamje më të mirë të ekranit.
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Shiriti i statusit

Nga shiriti i statusit mund të shikoni qoftë statusin e telefonit, qoftë informacionet 
e njoftimeve.

Zvarritni poshtë shiritin e statusit për të hapur parë njoftimet dhe zvarritni përsëri 
për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta.

Prekeni dhe tërhiqeni lart për ta mbyllur atë. Kur ka njoftime, ato mund të hapen 
duke i shtypur.

Paneli i njoftimeve

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

1

2

1   Prekeni për të fshirë të gjitha njoftimet lidhur me eventet (njoftimet e tjera do 
të mbeten).

2  Prekni për të hapur Cilësimet, ku mund të caktoni elemente të tjera.

Paneli i cilësimeve të shpejta

Prekni dhe tërhiqni nga sipër ekranit për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta.

Mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksionet ose të ndryshoni modalitetet duke 
prekur ikonat. 

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 model për hapjen e ekranit, prekni Cilësimet > Siguria dhe të 
dhënat biometrike > Kyçja e ekranit.

Për ta 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.
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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

Lëvizni majtas për 
të hapur Kamera

Rrëshqitni lart për 
të shkyçur ekranin

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, prekni Cilësimet > Siguria dhe të dhënat  
biometrike > Hapja me fytyrë. 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 si fillim do t’ju duhet 
të lëvizni lart në ekran.

Përdorni shenjë e gishtit për ta hapur ekranin

Prekni sensorin e shenjës së gishtit (Cilësimet > Siguria dhe të dhënat 
biometrike > Shenja e gishtit) me një gisht të regjistruar për ta hapur ekranin.

Personalizimi i ekranit Kryesor

Shtimi

Mund të prekni dhe të mbani prekur një dosje, një aplikacion ose një widget dhe 
ta tërhiqni artikullin tek ekrani kryesor i preferuar.

Ripozicionimi

Mbani prekur një artikull dhe tërhiqeni te pozicioni që doni, më pas lëshojeni. 
Mund t'i zhvendosni 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

Mbani prekur një artikull dhe 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 shtoni ato në një dosje duke i vendosur 
artikujt njëri mbi tjetrin. Për ta riemërtuar dosjen, hapeni dhe prekni shiritin e titullit 
të dosjes për të shkruar emrin e ri.

Personalizimi i sfondit të ekranit

Mbani prekur një pjesë bosh tek ekrani kryesor, më pas prekni Figurat e sfondit 
për të personalizuar figurën e sfondit.
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Widget-et dhe aplikacionet e përdorura së fundi

Shikimi i widget-eve

Mbani prekur zonën bosh tek ekrani kryesor, më pas prekni Widget-et për të 
shfaqur të gjitha widget-et.

Prekni widget-in e zgjedhur dhe rrëshqiteni për të lëvizur te ekrani juaj i preferuar.

Shikimi i i aplikacioneve të përdorura së fundi

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

Prekni një figurë të vogël dhe lëvizeni lart për ta mbyllur aplikacionin, lëvizeni 
djathtas/majtas për të lëvizur mes aplikacioneve.

Prekni  në fund të ekranit për t’i mbyllur të gjitha aplikacionet në punë.

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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1.4 Shkrimi i tekstit

Përdorimi i tastierës virtuale
Cilësimet e tastierës virtuale

Prekni Cilësimet > Sistemi > Gjuha dhe hyrja, prekni tastierën virtuale që doni 
të konfiguroni, dhe do të vihen në dispozicion një sërë cilësimesh.
Rregullimi i orientimit të tastierës virtuale

Kthejeni 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).

•  Tastiera Android

Formoni numra ose 
zgjidhni nga kontaktet.

Mbajeni prekur për të shfaqur 
më shumë opsione.

Prekni për të 
kaluar mes 
regjimit "abc/Abc"; 
Mbajeni prekur 
për të kaluar te 
modaliteti "abc/
ABC".

Mbajeni prekur për të 
zgjedhur simbolet.

Redaktimi i tekstit

Mund ta redaktoni tekstin që keni shkruar.

•	 Mbani prekur ose prekni dy herë brenda tekstit që doni të modifikoni.

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

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

Gjithashtu mund të shtoni tekste të reja sipas preferencës

•	 Prekni aty ku doni të shkruani, ose mbani prekur një vend bosh. Kursori do të 
pulsojë dhe do të shfaqet skeda. Tërhiqeni skedën për të lëvizur kursorin.

•	 Nëse keni prerë ose kopjuar tekst, prekni skedën për të shfaqur opsionin Ngjit 
dhe Zgjidh të gjitha, i cili ju jep mundësi ta bëni ngjitjen menjëherë.
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2 Aplikacione multimediale

2.1 Kamera ..........................................................

Para se të përdorni kamerën, sigurohuni që të hiqni lenten mbrojtëse mbuluese 
para përdorimit për të shmangur ndikimin në cilësinë e fotos.

Hapni kamerën

Ka disa mënyra për të hapur aplikacionin Kamera.

Nga ekrani kryesor

Nga ekrani kryesor, shtypni Kamera .

Nga ekrani i kyçur

Kur ekrani është i kyçur, shtypni butonin Energji një herë për ta ndezur ekranin, 
më pas lëvizeni majtas ikonën e kamerës në cepin e poshtëm të djathtë për ta 
hapur kamerën.

Përdorimi i një tasti shkurt

Thjesht shtypni dy herë butonin Energji për ta hapur kamerën.

1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

11
12

1    Zgjidhni filtrin 

2    Modaliteti i blicit

 Prekeni për të ndezur/fikur blicin e kamerës

PARALAJMËRIM: Mos rrini tepër afër kur përdorni blicin. Mos e drejtoni 
blicin te sytë e njerëzve ose kafshëve.

3    Bëni një foto me kohë

4    Bëni foto HDR

5    Zmadhoni/zvogëloni

6    Kaloni mes kamerës së përparme/pasme

7    Bëni një foto

8    Prekeni për të hapur cilësimet

9    Madhësia e figurës

10    Afroni gishtat për ta zvogëluar, ose hapini gishtat për ta zmadhuar

11    Shikoni fotot ose videot që keni bërë

12    Google Lens

Google Lens(1)

Google Lens është një mjet falas që mund t’ju ndihmojë:

•	 Për të kopjuar tekst

•	 Për të kërkuar produkte të ngjashme

•	 Për të identifikuar bimët dhe kafshët

•	 Për të gjetur libra dhe media

•	 Për të skanuar kode

…e të tjera.

(1) Telefoni duhet të jetë i lidhur gjithashtu me një rrjet. 
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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. Prekni 

 për të regjistruar. Fotoja do të ruhet automatikisht. Gjithashtu mund të mbani 
prekur  për të bërë foto të njëpasnjëshme.

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. Prekni  për të ndaluar regjistrimin. Videoja 
do të ruhet automatikisht.

Veprime të mëtejshme kur shikoni një foto/video që keni bërë

•	 Rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë fotot ose videot që keni bërë.

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

•	 Prekni butonin Mbrapa  për t’u kthyer te Kamera.

Modalitetet dhe cilësimet

Modalitetet

Lëvizni djathtas ose majtas për të kaluar mes modaliteteve.

•	 MË SHUMË: Duke zgjedhur , mund të përdorni më shumë modalitete. Këto 
modalitete mund të çohen tek ekrani kryesor duke prekur .

•	 PANO: 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, prekni sërish butonin e shkrepjes për të ruajtur foton.

•	 NDALO LËVIZJET: Bëni disa fotografi të një skene të caktuar, më pas 
konvertojini në një video të përshpejtuar.

•	 GJURMA E DRITËS: Kapni momente kreative të dritës duke përdorur një 
fotografi me ekspozim të gjatë.

•	 AUTO: 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.

•	 SHUMË PIKSELA: Prekeni për t’i bërë fotot më të qarta.

•	 SUPER MAKRO: Prekeni për të hapur modalitetin super makro. 4cm është 
distanca më e mirë për shkrepjen makro.

•	 EFEKTE ARTI: Prekeni për të vendosur filtra të ndryshëm kur bëni një video.

•	 VIDEO FILMI: Prekeni për të bërë një video me efekt të veçantë filmi.

Cilësimet

Prekni  për të vendosur më shumë opsione:

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

•	 Formati video: Prekeni për të zgjedhur daljen dhe definicionin progresiv të 
videos.

•	 Dallimi i kalorive: Aktivizoni  për të ditur përmbajtjen kalorike të diçkaje 
të fotografuar.

•	 Udhëzime inteligjente: Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar. Kjo veçori bën 
të mundur dallimin e fytyrës me AI dhe udhëzues kompozimi për fotot portret. 
Punon vetëm kur përdorni kamerën kryesore.

•	 Shkrepje në errësirë: Aktivizoni  për të hapur shkrepjen në errësirë

•	 Funksioni i butonit të volumit: Prekeni për të bërë që butoni i volumit të 
shërbejë për shkrehësin, zmadhimin ose volumin kur përdorni kamerën.

•	 Gjesti për të fotografuar: Shtypeni për ta aktivizuar/çaktivizuar. Kur është i 
aktivizuar, përdorni gjestin “pëllëmbë” për të bërë një foto ose video.
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•	 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.

•	 Zhurma e shkrehësit: Shtypeni për të aktivizuar/çaktivizuar zhurmën e 
shkrehësit kur fotografoni.

•	 Watermark: Prekeni për të aktivizuar/çaktivizuar Watermark.

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

2.2 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 të parë fotot që keni bërë, prekni  nga ekrani kryesor.

1

2

3

4

1    Shtypeni për të hapur më shumë opsione.

2    Eksploro

Eksploro i grumbullon fotot në grupe duke e bërë më të lehtë për t’i gjetur

3    Albumet

Fotot, videot, fotot e ekranit etj. grupohen automatikisht në albume

4    Momentet

Shikoni fotot/videot që sapo keni bërë
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Redaktimi i fotove

Mund të punoni 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.

 Prit, Rrotullo, ose Pasqyro figurën.

 Vizatoni figurën. 

 Shkruani tekst në figurë.

 Rregulloni ngjyrat e figurës.

 Vendoseni si Zbardhje, Fshirës objekti ose Qiell.

•	 Shtypni  për ta vendosur figurën si të preferuarën tuaj.

•	 Shtypni  për ta fshirë figurën. 

•	 Prekni  > Vendos si për ta vendosur figurën si foto kontakti ose figurë sfondi.

Menaxhimi i albumeve

Kur ka shumë figura ose video, mund t’i menaxhoni albumet për t’i parë me lehtësi.

•	 Krijimi i një albumi

Shtypni  për të krijuar një album të ri dhe për t’i vendosur emër atij. Zgjidhni 
figurat ose videot që doni të përfshini duke shtypur  për t’i kopjuar ose lëvizur 
ato.

•	 Lëvizni/kopjoni figurat ose videot

Mbani prekur figurën(at) ose videon(t) që doni të lëvizni/kopjoni. Prekni  > Kopjo 
tek albumi/Transfero tek albumi, më pas zgjidhni albumin ku doni ta transferoni/
kopjoni.

•	 Fshini ose rikuperoni figurat ose videot

Mbani shtypur figurën(at) ose videon(t) që doni të fshini, prekni  > LEJO.

Gjërat e fshira do të mbahen te albumi Trash për 30 ditë, pas së cilës do të 
fshihen përfundimisht. Për t’i fshirë përfundimisht ato brenda kësaj periudhe, gjeni 
figurën(at) ose videon(ot) te Koshi dhe mbajini prekur për t’i fshirë.

Për të rikuperuar figurën(at) ose videon(t) brenda kësaj periudhe, mbani prekur 
figurën(at) ose videon(t) te Koshi dhe prekni  për t’i rikuperuar.
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•	 Fshiheni albumin (1)

Mbani prekur albumin që doni ta fshihni, prekni  > LËVIZ. Përmbajtja e albumit 
nuk do të shfaqet te Momentet.

2.3 Muzika ...........................................................

Mund të luani skedarët muzikorë të ruajtur në telefon ose kartën microSD.

Për të luajtur një skedar muzike, lëvizni lart nga ekrani kryesor, më pas shtypni 
Muzikë .

1
2

3

4

5

1    Më shumë opsione

2    Kërko një këngë

3    Luaj ose ndalo

4    Luaj këngën tjetër

5    Cilësimet e muzikës

 Ndërsa luani këngë me Muzikën, veprimi i ndalimit, luajtjes ose kapërcimit 
është ende i mundur edhe nëse ekrani është i kyçur.

(1) Albumet standarde, si për shembull Kamera, Videot, Fotot e ekranit, etj. nuk 
mund të fshihen apo të lëvizen.

3 Aplikacionet dhe veçoritë

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

Kryerja e një thirrjeje

Për të bërë një telefonatë, prekni  te sirtari Të preferuarat.

Kontaktet

Shikoni informacionet e 
detajuara të telefonatës

Regjistrat e 
telefonatave

Numrat e preferuar

Shfaqni tastierën e numrave
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Mbajeni prekur 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 prekur Krijo kontakt të 
ri ose Shto te një kontakt.

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

Për të mbyllur thirrjen, prekni .

Thirrjet ndërkombëtare

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare, mbani shtypur  për të formuar “+”, 
më pas vendosni prefiksin ndërkombëtar të shtetit dhe më pas numrin e plotë të 
telefonit dhe prekni .

Thirrja e urgjencës

Nëse telefoni ka mbulim me rrjet, formoni numrin e emergjencës dhe prekni  
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. 

Përgjigjja ose refuzimi i një thirrjeje

Kur ju vjen një telefonatë:

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

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

•	 Prekni  për ta refuzuar thirrjen duke dërguar një mesazh të paracaktuar.

Thirrja e postës zanore 

Posta zanore është ofrohet nga rrjeti të shmangur humbje të thirrjeve. Funksionon 
si një sekretari telefonike, me të cilën mund të konsultoheni në çfarëdo kohe. 

Për të hapur postën zanore, mbani prekur .

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

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

Mbyllni telefonatën aktuale.

Shtypeni për të heshtur telefonatën aktuale. Prekni këtë ikonë përsëri 
për t’i rikthyer zërin telefonatës.

Shfaqni tastierën e numrave.

Shtypeni për të aktivizuar altoparlantin gjatë telefonatës aktuale. 
Prekeni këtë ikonë përsëri për të 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 prekje gjatë një 
telefonate, ekrani do të kyçet automatikisht kur e vini telefonin pranë 
veshit; dhe ai do të zhbllokohet kur e hiqni telefonin nga veshi.

Menaxhimi i thirrjeve shumëfishe

Me këtë telefon mund të merreni me disa telefonata njëkohësisht. 

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 konfiguroni një thirrje konference si vijon. 

•	 Bëni një thirrje te pjesëtari i parë i thirrjes konferencë. 

•	 Prekni  për të shtuar një thirrje tjetër.

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

Kontaktet.

•	 Prekni  për të filluar konferencën.

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

Cilësimet e thirrjes

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

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.

(1) Në varësi të operatorit të rrjetit.



33 34

Për ta fshirë historinë e telefonatave të një kontakti ose numri të zgjedhur, mbani 
prekur kontaktin dhe zgjidhni Fshi.  

3.2 Kontaktet .......................................................

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

Mund të shihni dhe të krijoni kontakte në telefon, duke i sinkronizuar ato me 
kontaktet tuaja të Gmail ose aplikacioneve të tjera në internet ose në telefon.

Referimi i kontakteve

Për t’i parë kontaktet tuaja, prekni  nga sirtari i aplikacioneve.

Shtoni kontakt të ri

•	 Shtypeni për të hapur panelin e kontaktit të 
shpejtë

•	 Mbajeni prekur për ta ndarë ose për ta 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.

Shtimi i një kontakti

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

Është e nevojshme të vendosni emrin dhe informacione të tjera kontakti. Duke 
rrotulluar lart e poshtë ekranin, mund të lëvizni nga një fushë te një tjetër.

Zgjidhni një figurë ose bëni një fotografi 
për kontaktin e telefonit

Shtypeni për ta ruajtur

Prekeni për të hapur etiketat e 
disponueshme

Shto në/hiq nga të preferuarit (1)

Për ta shtuar një kontakt te të preferuarit, mund të hyni te aplikacioni Telefoni > 
Ekrani i të preferuarave, klikoni SHTO për ta shtuar kontaktin te të preferuarit.

Për ta hequr një kontakt nga të preferuarit, prekni  në ekranin e detajeve të 
kontaktit.

Redaktimi i kontakteve

Për të redaktuar informacionin e kontaktit, prekni  në ekranin e detajeve 
të kontaktit.

Kur të keni mbaruar, shtypni Ruaj.

(1) Kontaktet e telefonit dhe ato në Gmail mund të shtohen te të preferuarit.
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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.

•	 Prekni  për të dërguar një mesazh.

•	 Shtypni  për të bërë një telefonatë me video.

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

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 prekur një kontakt dhe prekni .

•	 Zgjidhni aplikacionin për të bërë këtë veprim.

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, prekni  nga lista e kontakteve dhe prekni Hyr, ose nga 
ekrani kryesor, prekni Cilësimet > 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 ta hiqni 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.

3.3  Mesazhet ........................................................

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, prekni  për të shkruar mesazh të ri me 
tekst/multimedial.
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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.

•	 Shtypni shiritin Mesazh tekst për të formuar tekstin e mesazhit.

•	 Pasi të mbaroni, prekni  për të dërguar mesazhin me tekst. 

 Disa shkronja të caktuara (me theks) e rritin 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.

•	 Shkruani tekstin e mesazhit te shiriti Mesazh tekst.

•	 Prekni  për të dhënë akses te vendndodhja juaj, për të dërguar një mesazh 
me zë ose për të bashkëngjitur skedarë.

•	 Shtypni  për të bërë një foto/video ose bashkëngjitni një foto/video që keni 
bërë.

•	 Kur të mbaroni, prekni  për ta dërguar mesazhin multimedia.

Menaxhimi i mesazheve

Kur ju vjen një mesazh, do të shfaqet  në shiritin e Statusit si një njoftim. 
Zvarritni poshtë shiritin e statusit për të hapur panelin e njoftimeve. Prekni 
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. 

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

1

2
3

4

1    Shtypeni për më shumë opsione

2    Shtypeni për të kërkuar brenda një bisede

3    Shtypeni për të telefonuar numrin

4    Shtypeni për ta ruajtur numrin te Kontaktet ose për të parë hollësitë e kontaktit 
nëse numri është ruajtur

Për t’i rregulluar cilësimet e mesazheve, shtypni  dhe zgjidhni Cilësimet në 
ekranin e listës së mesazheve.
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3.4 Kalendari .......................................................

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

Për të parë kalendarin dhe për të krijuar evente, hapni dosjen Google apps nga 
ekrani kryesor, më pas prekni Kalendari.

Shfaqje me shumë mënyra

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

Për të krijuar ngjarje të reja

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

•	 Prekni .

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

•	 Ftoni të ftuar në event. Vendosni adresat e emailit të të ftuarve që dëshironi të 
ftoni, me presje për t'i ndarë. Të ftuarit do të marrin një ftesë nga Kalendari dhe 
Emaili.

•	 Kur të keni mbaruar, prekni Ruaj në krye të ekranit.

Për të krijuar shpejt një event nga ekranet e pamjes javore, prekni një vend bosh 
për të zgjedhur një zonë të synuar për të shfaqur Shto titull, më pas prekeni 
përsëri për të krijuar një event të ri.

Për të fshirë ose redaktuar një event

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

Përkujtues eventesh

Nëse është vendosur një përkujtues eventi, ikona e eventit të ardhshëm  do të 
shfaqet në shiritin e statusit si një njoftim, kur të arrijë koha e kujtesës. 

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.

3.5 Ora .................................................................

Telefoni celular ka një orë të integruar.

Për të parë orën aktuale, lëvizni lart tek ekrani kryesor, më pas prekni Ora, ose 
shtypni orën tek ekrani kryesor për ta hapur.

Alarmi

Nga ekrani i orës, shtypni Alarm për të hyrë.

•	 Aktivizoni  për të mundësuar alarmin.

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

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

•	 Prekni FSHI për ta fshirë alarmin e zgjedhur.

Ora

Për të parë datën dhe orën, prekni Ora.

•	 Prekni  për të shtuar një qytet nga lista.
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Kohëmatësi

Nga ekrani Orë, shtypni Kohëmatësi për të hyrë.

•	 Vendosni orën.

•	 Prekni  për të nisur numërimi mbrapsht.

•	 Shtypni  për të ndaluar.

•	 Shtypni  për ta kthyer nga e para.

Kronometri

Nga ekrani Orë, shtypni Kronometri për të hyrë.

•	 Shtypni  për të vënë në punë kronometrin.

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

•	 Shtypni  për të ndaluar.

•	 Shtypni  për ta kthyer nga e para.

•	 Prekni  për ta ndarë.

Rregullimi i cilësimeve të orës

Prekni  për të hapur cilësimet e Orës dhe Alarmeve.
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3.6 Makina llogaritëse ........................................

Për të zgjidhur problemat e matematikës me Makina llogaritëse, lëvizni lart nga 
ekrani kryesor, pastaj shtypni .

1
2
3

4

1    Historia e llogaritjeve

2    Shtypni për të kaluar mes llogaritjeve bazë dhe llogaritjeve shkencore

3    Për më shumë opsione rreth monedhës dhe konvertimit të njësive

4    Shtypeni për t’i fshirë shifrat një nga një

3.7 Aplikacionet TCL

NXTVISION ....................................................................................

NXTVISION siguron përmirësim të imazhit, përmirësim të videove dhe lojërave 
dhe funksione të tjera të ekranit, duke e ndihmuar ekranin të vijë në jetë me një 
eksperiencë vizuale të mrekullueshme. 

Qendra e asistencës ..................................................................

Qendra e asistencës ju ndihmon të mësoni më shumë rreth PBSh-ve, udhëzimeve 
lidhur me përdorimin, zgjidhjeve të problemeve, etj. Përdoreni për të na dhënë 
vlerësimet tuaja.

3.8 Aplikacione të tjera (1)

Aplikacionet e mëparshme në këtë seksion janë të instaluara paraprakisht në 
telefon. Për të shkarkuar dhe instaluar aplikacione të tjera të palëve të treta, 
përdorni aplikacionin Google Play Store.

3.9 Aplikacionet e Google

Aplikacionet e Google janë të parainstaluara në telefon për të përmirësuar 
efikasitetin tuaj në punë dhe për t’ju ndihmuar ta shijoni jetën.

Ky manual i përshkruan shkurtimisht aplikacionet. Për funksionet e detajuara dhe 
udhëzimet e përdorimit, referojuni faqeve përkatëse të internetit ose prezantimeve 
që jepen në aplikacione.

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

Chrome

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

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

(1) Disponueshmëria e aplikacionit varet nga vendi dhe operatori.
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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, t’i 
menaxhoni email-ët sipas etiketave, t’i arkivoni email-ët, etj. Email-ët mund të 
sinkronizohen automatikisht me llogarinë tuaj në Gmail.

Hartat

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 gjeni vendndodhjen tuaj, mund të kërkoni një vend dhe të 
merrni sugjerime për planifikimin e rrugës për udhëtimet tuaja.

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, klipe televizive, video muzikore dhe përmbajtje të tjera siç janë blogjet me 
video, video origjinale të shkurtra dhe video edukative. Ai mbështet një funksion 
transmetimi, i cili ju jep mundësi të filloni të shihni video pothuajse menjëherë sapo 
fillojnë të shkarkohen nga interneti.

Play Store

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

Në Play Store, kërkoni aplikacionin që ju duhet, shkarkojeni dhe më pas ndiqni 
udhëzuesin e instalimit për ta instaluar aplikacionin. Gjithashtu mund të çinstaloni, 
përditësoni një aplikacion dhe menaxhoni shkarkimet tuaja.

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.

Fotot

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

Google Pay

Google Pay ju jep mundësi të bëni pagesa pa kontakt me telefonin, e cila është 
mënyra e shpejtë, e thjeshtë dhe e sigurt për të paguar në miliona vende - në 
dyqane, online etj.

Assistant

Modaliteti standard është njëlloj si hapja e Google Assistant duke mbajtur shtypur 
butonin kryesor. 



47 48

4 Cilësimet .......................................
Për të shkuar të Cilësimet, lëvizni lart nga ekrani kryesor ose lëvizni majtas, dhe 
pastaj shtypni Cilësimet .

Gjithashtu mund të lëvizni poshtë nga paneli i njoftimeve dhe të prekni .

4.1 Wi-Fi

Mund të lidheni 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

•	 Prekni Cilësimet > 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 (duhet të 
kontaktoni operatorin e rrjetit për hollësi). Kur të keni mbaruar, prekni LIDHU. 

Për të shtuar një rrjet Wi-Fi

Kur Wi-Fi është i ndezur, mund të shtoni rrjete të tjera Wi-Fi sipas preferencave 
tuaja. 

•	 Prekni Cilësimet> Wi-Fi > Shto rrjet.

•	 Formoni emrin e rrjetit dhe çdo informacion të nevojshëm për rrjetin.

•	 Prekni Lidhu.

Për të harruar një rrjet Wi-Fi

Hapat në vazhdim parandalojnë lidhjen automatike në rrjetet që nuk doni t’i 
përdorni më.

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

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

•	 Shtypni HARRO në kutinë dialoguese që hapet.

4.2 Bluetooth (1)

Bluetooth

Bluetooth është një teknologji komunikimi me valë në distancë të shkurtër që 
mund ta përdorni për të shkëmbyer të dhënat ose për t'u lidhur me pajisje të tjera 
Bluetooth për përdorime të ndryshme. 

Për të ndezur Bluetooth

•	 Prekni Cilësimet > Bluetooth.

•	 Aktivizoni .

Emri i pajisjes suaj do të shfaqet në ekran.

Për ta riemëruar pajisjen tuaj

•	 Prekni Cilësimet > Bluetooth.

•	 Shtypni Emri i pajisjes.

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

Për të çiftuar/lidhur telefonin me një pajisje Bluetooth 

Për të shkëmbyer të dhëna me një pajisje tjetër, duhet të aktivizoni Bluetooth dhe 
ta çiftoni telefonin me pajisjen Bluetooth me të cilën doni të shkëmbeni të dhëna.

•	 Prekni Cilësimet > Bluetooth > + Çifto pajisje të re.

•	 Prekni një pajisje Bluetooth në listë me të cilën doni të çiftoni telefonin.

•	 Në dialogun që shfaqet, prekni ÇIFTO për të konfirmuar.

•	 Nëse çiftimi është i suksesshëm, telefoni do të lidhet me pajisjen.

Për t’u shkëputur nga një pajisje me Bluetooth

•	 Prekni  anash pajisjes nga e cila doni të shkëputeni.

•	 Shtypni HARRO për të konfirmuar.

(1) Rekomandohet që të përdorni kufje TCL me Bluetooth, të cilat janë testuar dhe 
provuar se janë të pajtueshme me telefonin tuaj. Mund të shkoni në https://www.
tcl.com për më shumë informacion rreth kufjeve TCL me Bluetooth.
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4.3 Karta SIM dhe rrjeti celular

Shkoni te Cilësimet > Karta SIM dhe rrjeti celular > SIM 1 > Modaliteti roaming 
për të aktivizuar roaming e internetit celular, për të vendosur llojin e preferuar të 
rrjetit, për të kontrolluar lidhjen e rrjetit që po përdorni ose për të krijuar një pikë 
aksesi të re, etj.

Prekni për të zgjedhur SIM 1 ose SIM 2 për lidhjen me rrjetin, kryerjen e telefonatave 
dhe dërgimin e mesazheve SMS.

Modaliteti roaming

Prekeni për të vendosur modalitetin roaming.

Lloji i preferuar i rrjetit

Prekeni për të preferuar llojin e rrjetit.

VoLTE 

Përdorni shërbimet VoLTE për të përmirësuar komunikimet me zë dhe komunikimet 
e tjera (e rekomanduar)

Zgjidh automatikisht rrjetin

Prekeni për të zgjedhur automatikisht rrjetin

Emrat e pikave të aksesit

Prekeni për të modifikuar pikën e aksesit.

4.4 Lidhjet

Modaliteti aeroplan

Aktivizoni Modalitetin aeroplan  për të çaktivizuar njëkohësisht të gjitha 
lidhjet me valë, duke përfshirë Wi-Fi, Bluetooth etj. 

Hotspoti dhe lidhja

Për të ndarë lidhjen e internetit tuaj celular nëpërmjet Wi-Fi, Bluetooth dhe USB, 
ose si një hotspot celular, shkoni te Cilësimet > Lidhjet > Hotspot dhe lidhja për 
t’i aktivizuar këto funksione.

Për të riemërtuar ose siguruar hotspotin celular

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

•	 Prekni Cilësimet > Lidhjet > Hotspot dhe lidhja > Hotspoti celular.

•	 Prekni Emri i hotspotit për të riemëruar SSID të rrjetit ose prekniSiguria për të 
vendosur sigurinë e rrjetit tuaj.

•	 Prekni OK.

 Funksionet e mësipërme mund të sjellin pagesa shtesë nga operatori i 
rrjetit. Gjithashtu mund të ketë tarifa shtesë në zonat me roaming.

Përdorimi i internetit celular

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 është lidhur, mund të aktivizoni internetin celular te Cilësimet > 
Lidhjet > Përdorimi i internetit celular.

Kursyesi i internetit celular

Duke aktivizuar kursyesin e internetit celular, mund ta pakësoni përdorimin e 
internetit celular duke mos lejuar që disa aplikacione të dërgojnë ose të marrin të 
dhëna në sfond.

Interneti celular

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 internetit celular matet nga telefoni dhe operatori mund ta 
llogarisë ndryshe.
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VPN

Rrjetet private virtuale (VPN-të) ju japin mundësi të lidheni 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

•	 Prekni Cilësimet > Lidhjet > VPN dhe më pas prekni .

•	 Në ekranin që hapet, ndiqni 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 nga VPN

Për t'u lidhur me një VPN:

•	 Prekni Cilësimet > Lidhjet > VPN.

•	 Listohen VPN-të që keni shtuar. Prekni VPN-në me të cilën doni të lidheni.

•	 Në dialogun që hapet, vendosni kredencialet që kërkohen dhe prekni LIDHU.

Për t'u shkëputur nga një VPN:

•	 Prek VPN-në nga e cila doni të shkëputeni. Në dialogun që hapet, prekni 
SHKËPUTU.

Për të redaktuar/fshirë një VPN

Për të redaktuar një VPN

•	 Prekni Cilësimet > Lidhjet > VPN.

•	 Listohen VPN-të që keni shtuar. Shtypni ikonën  pas VPN-së që doni të 
modifikoni.

•	 Pas modifikimit, prekni RUAJ.

Për të fshirë një VPN:

•	 Prekni ikonën  pas VPN-së së zgjedhur, më pas prekni HARRO për ta fshirë.

DNS private

Shtypeni për të zgjedhur modalitetin DNS private.

NFC 

Aktivizoni  për të aktivizuar NFC.

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

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.

USB
Me një kabllo me USB, mund ta karikoni pajisjen, mund të transferoni skedarë ose 
foto (MTP/PTP) mes telefonit dhe një kompjuteri.

Lidhja e telefonit me kompjuterin

•	 Përdorni kabllon USB që morët bashkë me telefonin për ta lidhur telefonin me 
një portë USB në kompjuterin tuaj. Do të merrni një njoftim që USB-ja është 
lidhur.

•	 Hapni panelin e njoftimeve dhe zgjidhni mënyrën se si doni t’i transferoni 
skedarët, ose prekni Cilësimet > Lidhjet > USB për të zgjedhur. Si standard 
është e zgjedhur Kariko këtë pajisje. 

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

Printimi

Shtypni Printimi për të aktivizuar Shërbimet e printimit. Mund të zgjidhni 
Shërbimin standard të printimit.
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Chromebook

Lidheni telefonin me chromebook në mënyrë që të dërgoni mesazhe nga 
kompjuteri, të ndani lidhjen e internetit të telefonit dhe të thjeshtoni zhbllokimin.

Ndarje pranë

Konfigurimi i vendndodhjes së pajisjes duhet të jetë i aktivizuar në mënyrë që 
Bluetooth dhe Wi-Fi të gjejnë pajisjet pranë.

Android Auto

Përdorni aplikacionet në ekranin e makinës suaj.

4.5 Ekrani kryesor dhe ekrani i kyçur

Me këtë menu, vendosni aplikacionet kryesore, zgjidhni figurat e preferuara të 
sfondit dhe stilet e temave, etj.

4.6 Ekrani

Niveli i ndriçimit

Rregulloni manualisht nivelin e ndriçimit.

Ndriçim me përshtatje

Rregulloni automatikisht ndriçimin e ekranit.

Modaliteti i errët

Hapësira bosh e ekranit do të bëhet e zezë në këtë modalitet, duke e bërë më të 
lehtë që ta shikoni ekranin ose të lexoni në dritë të dobët.

Modaliteti i rehatisë së syve

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.

Në gjumë

Koha e ekranit.

Modaliteti dhe temperatura e ngjyrave

Ndryshoni gamën e ngjyrave të ekranit në bazë të materialit që shfaqet.

Te Ekrani mund të vendosni gjithashtu Madhësinë e shkrimit, Stilin e shkrimit, 
etj.

Rrotullimi automatik i ekranit

Zgjidhni nëse ekrani mund të rrotullohet automatikisht apo jo.

Shiriti i statusit dhe pjesa e prerë 

Me këtë menu mund të vendosni stilin e shiritit të statusit, të aktivizoni/çaktivizoni 
shfaqjen e shpejtësisë së rrjetit, të zgjidhni nëse doni që ikonat e njoftimeve të 
palosen dhe mënyrën se si shfaqet përqindja e baterisë.

Aktivizoni pjesën e prerë në mënyrë që aplikacionet në ekran të plotë ta shfrytëzojnë 
sa më mirë telefonin.

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 me ekranin e plotë, mund të 
shkoni te Cilësimet > Ekrani > Cilësime të tjera të ekranit > Aplikacionet në 
ekran të plotë  për t’i vendosur.

4.7 NXTVISION

Përmirësimi i imazhit

Prekeni për të përmirësuar automatikisht kontrastin, qartësinë dhe detajet e errëta 
të imazhit.
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Përmirësimi i videove dhe lojërave

Prekeni për të përmirësuar ngjyrat, kontrastin dhe thellësinë e detajeve të videove 
dhe lojërave për të siguruar shikim me cilësi HDR.

Modaliteti dhe temperatura e ngjyrave

Me këtë menu mund të ndryshoni gamën e ngjyrave të ekranit në bazë të materialit 
që shfaqet, si Vivid, Natyrë, etj.

Modaliteti i leximit

Prekeni për të optimizuar ekranin për ta bërë eksperiencën e leximit sa më të 
rehatshme, si libra fizikë.

Modaliteti i rehatisë së syve

Prekeni për të filtruar dritën blu dhe për të rregulluar temperaturën e ngjyrave të 
ekranit me qëllim që të pakësoni lodhjen e syve.

Ekrani në dritën e diellit

Prekeni për të rritur lexueshmërinë nën dritën e diellit.

4.8 Tingujt dhe dridhjet

Përdorni cilësimet e tingujve për të konfiguruar shumë aspekte të ringtoneve të 
telefonatave, muzikës, dhe cilësime të tjera të audios.

Ringtoni dhe dridhja e telefonit

Vendosni ringtonin e telefonatës hyrëse ose zgjidhni që telefoni vetëm të dridhet.

Ringtoni i njoftimeve

Vendosni tingullin standard për njoftimet.

Ringtoni i alarmit

Vendosni ringtonin tuaj për alarmin.

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. 

Lëvizeni poshtë dy herë shiritin e statusit për të hapur panelin e cilësimeve të 
shpejta, dhe shtypni  për të aktivizuar “Mos më shqetëso”.

Cilësime të tjera të tingujve

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

4.9 Njoftimet

Prekeni për të menaxhuar njoftimet e aplikacioneve. Mund të vendosni lejen e 
njoftimeve të aplikacioneve, autoritetin për të shfaqur njoftimet në ekranin e kyçur, 
etj. 

4.10 Butoni dhe gjestet

Navigacioni në sistem

Zgjidhni pozicionimin e preferuar për butonat e navigimit.

Gjestet

Për të vendosur disa gjeste për lehtësi përdorimi, si për shembull kthe mbrapsht 
për të heshtur, foto ekrani me 3 gishta, ekrani i ndarë, etj.

Tasti i ndezjes

Shtypni për të vendosur Hap shpejt kamerën, Butoni i energjisë mbyll 
telefonatën dhe Menuja e butonit të energjisë.
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4.11 Veçoritë e avancuara

Rekomando aplikacione inteligjente

Pas lidhjes së kufjeve ose altoparlantëve, rekomando aplikacione të përshtatshme 
te lançuesi sipas zakoneve tuaja.

Modaliteti i përdorimit me një dorë

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

Ky funksion mund të hapet te paneli i cilësimeve të shpejta duke prekur ikonën 
.

Hapësira private

Për të projektuar sigurinë tuaj private, dhe të vendosni një kyç privatësie duke 
zgjedhur një metodë enkriptimi.

Kyçja e aplikacioneve

Mbroni privatësinë tuaj duke i kyçur aplikacionet. Për ta hapur një aplikacion të 
kyçur, do t’ju duhet të verifikoni identitetin tuaj.

Modaliteti i lojërave

Në këtë modalitet mund të aktivizoni modalitetin MOS MË SHQETËSO ndërsa 
luani, të parandaloni prekjet e padashura dhe të optimizoni performancën e 
lojërave.

Klonuesi i aplikacioneve

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

Regjistruesi i ekranit

Vendosni rezolucionin e videos, tingujt dhe regjistroni bashkëveprimet e prekjeve.

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

4.12 Menaxheri inteligjent

Menaxheri inteligjent 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 opsione manualisht për optimizim të mëtejshëm.

4.13 Siguria dhe të dhënat biometrike

Kyçja e ekranit

Zgjidhni një metodë, si për shembull Lëvizje, Vizatim, PIN, ose Fjalëkalim për ta 
hapur ekranin.

Shenja e gishtit

Përdorni shenjën e gishtit për ta hapur ekranin.

Hapni Cilësimet > Siguria dhe të dhënat biometrike > Shenja e gishtit për t’i 
aktivizuar këto funksione.

Hapja me fytyrë

Hapja me fytyrë ju jep mundësi ta hapni pajisjen me të dhënat e fytyrës. 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 Fytyrë.

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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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 Cilësimet > 
Siguria dhe biometrike > Kyçja aplikacioneve për të vendosur formatin e kyçjes 
dhe zgjidhni aplikacionet që doni të kyçni.

Të tjerat

Gjithashtu mund të vendosni Aplikacionet e administratorit të pajisjes, 
Kyçjen e kartës SIM, Enkriptimin dhe kredencialet, Nguljen në ekran, etj. te  
Cilësimet > Siguria dhe të dhënat biometrike.

4.14 Vendndodhja

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

4.15 Privatësia

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

4.16 Siguria dhe emergjenca

Hapni Cilësimet > Siguria dhe emergjenca > HAP INFORMACIONET E 
EMERGJENCËS për të vendosur informacionet mjekësore dhe kontaktet e 
emergjencës.

Shtimi i informacioneve mjekësore dhe kontakteve të emergjencës mund të 
ndihmojë punonjësit e ndihmës së shpejtë në rast emergjence.

Kushdo mund ta lexojë këtë informacion nga ekrani i kyçur dhe të telefonojë 
kontaktet tuaja duke prekur emrat e tyre, pa e hapur telefonin.

Gjithashtu mund të vendosni SOS emergjence, Shërbimi i vendndodhjes së 
emergjencës ose Lajmërimet e emergjencës në këtë ndërfaqe.

4.17 Aplikacionet

Prekni për të parë detaje rreth aplikacioneve të instaluara në telefon, për të 
menaxhuar përdorimin e të dhënave të tyre ose për t'i detyruar ato të ndalojnë. 

Te menuja Menaxheri i lejeve të një aplikacioni, ju jepni lejet për aplikacionin, si 
për shembull i jepni mundësi aplikacionit të ketë akses te Kamera, Kontaktet, 
Vendndodhja, etj. 

Te menuja Aksesi special i aplikacioneve mund të vendosni Aplikacionet e 
administratorit të pajisjes, Aksesin e njoftimeve, Picture-in-picture, Shfaqjen 
mbi aplikacionet e tjera, Kontrollin e Wi-Fi, etj.

4.18 Hapësira ruajtëse

Hyni te Cilësimet > Memoria për të parë përdorimin e memories dhe për të liruar 
hapësirë kur është e nevojshme.

4.19 Llogaritë

Shtypeni për të shtuar, fshirë dhe menaxhuar email-in dhe llogari të tjera. Gjithashtu 
mund t’i përdorni këto cilësime për të kontrolluar opsionet për mënyrën se si të 
gjitha aplikacionet dërgojnë, marrin dhe sinkronizojnë të dhënat; p.sh. nëse kjo 
bëhet automatikisht, sipas një programi për secilin aplikacion, ose të mos bëhet 
fare.

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

4.20 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 
për të siguruar një jetë të shëndetshme dhe të balancuar.

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.

4.21 Google

Prekni për të konfiguruar llogarinë tuaj Google dhe cilësimet e shërbimit.
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4.22 Aksesibiliteti

Përdor cilësimet e Aksesibilitetit për të konfiguruar çdo shtojcë plug-in aksesibiliteti 
që keni instaluar në telefon.

4.23 Sistemi

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

Përditësimi i sistemit

Nëse doni ta përditësoni sistemin, prekni KONTROLLO PËR PËRDITËSIME 
(shikoni"5 Shfrytëzimi maksimal i telefonit > Përmirësimi FOTA"). 

Përditëso aplikacionet

Prekeni për t’i përditësuar aplikacionet.

Gjuhët dhe hyrja

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

Data dhe ora

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

Rezervimi

Aktivizoni  për të arkivuar cilësimet e telefonit dhe të dhënat e 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.

Rivendos
Shtypeni për të rivendosur të gjitha cilësimet e rrjetit dhe preferencat e 
aplikacioneve. Nuk do t’i humbisni të dhënat me këto cilësime.
Nëse opsioni Rivendos të dhënat e fabrikës është i zgjedhur, të gjitha të dhënat 
në memorien e brendshme të telefonit do të fshihen. Ju lutemi arkivojini të dhënat 
para se të bëni rivendosjen.

Rregulloret dhe siguria
Shtypeni për të parë informacione për produktin, si modeli i produktit, emri 
i prodhuesit, adresa e prodhuesit, IMEI, referenca CU, ID e deklaratës së 
Bluetooth, etj.

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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5  Shfrytëzimi maksimal i telefonit

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 Cilësimet > Sistemi >  
Përditësimi i sistemit. Aktivizoni lidhjen e internetit celular ose Wi-Fi para se të 
kërkoni 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.

Nëse opsioni Cilësimet > Sistemi > Përditësimi i sistemit >  > Cilësimet e 
përditësimit > Përditëso automatikisht është i çaktivizuar, do të merrni vetëm 
një njoftim që do të shfaqet te shiriti i statusit.

Gjatë shkarkimit ose përditësimit të FOTA-s, për të shmangur gabimet në 
lokalizimin e paketës së saktë të përditësimit, mos e ndryshoni vendin standard të 
hapësirës ruajtëse.

Pasi përditësimi FOTA të jetë kryer plotësisht, është e nevojshme të rindizet pajisja 
dhe do të shfaqet një sugjerim për ta rindezur pajisjen

6 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, karikoni plotësisht baterinë.

•	 Për të përmirësuar performancën e telefonit, hiqni skedarët ose aplikacionet e 
panevojshme nga telefoni.

•	 Përditësoni softuerin e telefonit te Cilësimet > Sistemi > Përditësimi i sistemit.

•	 Rivendoseni telefonin te Konfigurimet > Sistemi > Rivendos > Rikthimi në 
gjendje fabrike. Një metodë tjetër është të mbani shtypur tastin Energjia dhe 
tastin Volumi lart në të njëjtën kohë kur telefoni është i fikur. Lëshojeni butonin 
e energjisë dhe më pas butonin e volumit pas dridhjeve, më pas zgjidhni Fshi 
të dhënat / rivendosja e fabrikës > 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 bëni kontrollet vijuese:

Telefoni nuk mund të ndizet ose ka ngrirë

•	 Kur telefoni nuk mund të ndizet, karikojeni për të paktën 20 minuta për të 
siguruar fuqinë minimale të baterisë e nevojshme. Pastaj ndizeni 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.

•	 Nëse asnjë prej metodave nuk ka efekt, rivendosni parametrat e telefonit duke 
shtypur njëkohësisht butonin Energji dhe Rritja e volumit. Lëshojeni butonin e 
energjisë kur pajisja të dridhet, më pas zgjidhni Fshi të dhënat / rivendosja e 
fabrikës > Rivendosja e të dhënave të fabrikës për të bërë rivendosjen. 

Telefoni im nuk ka reaguar për disa minuta

•	 Nëse telefoni nuk reagon, fikeni telefonin duke mbajtur shtypur tastin Energjia 
derisa të fiket dhe më pas ndizeni përsëri.

•	 Nëse sërish nuk funksionon, rivendosni parametrat e telefonit.
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Telefoni fiket vetë

•	 Kontrolloni që ekrani kyçet kur nuk e përdorni telefonin dhe sigurohuni që tasti 
Energjia nuk është shtypur aksidentalisht ndërkohë që ekrani është i hapur.

•	 Kontrolloni nivelin e karikimit të baterisë.

•	 Nëse problemi ndodh teksa përdorni një aplikacion të caktuar të palës së tretë, 
sigurohuni që aplikacioni është i pajtueshëm me pajisjen tuaj dhe me versionin 
Android të saj. Provoni ta çinstaloni aplikacionin e palës së tretë.

•	 Nëse sërish nuk funksionon, rivendosni parametrat e telefonit ose përditësoni 
softuerin.

Telefoni im nuk karikohet si duhet

•	 Sigurohuni që po përdorni karikuesin TCL që morët bashkë me telefonin.

•	 Sigurohuni që bateria nuk është e shkarkuar plotësisht; nëse bateria ka qenë 
bosh për një kohë të gjatë, duhen rreth 20 minuta që të shfaqet treguesi i 
karikimit të baterisë në ekran.

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

•	 Kur jeni jashtë shtetit, kontrolloni që tensioni 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 shkuar në një vend tjetër.

•	 Verifikoni mbulimin me rrjet të operatorit tuaj.

•	 Kontrolloni te operatori nëse karta juaj SIM është e vlefshme.

•	 Përpiquni të lidheni në një moment tjetër nëse rrjeti është i mbingarkuar.

•	 Provoni të aktivizoni "Modalitetin aeroplan" për disa sekonda, më pas çaktivizoni 
modalitetin aeroplan.

Telefoni im nuk mund të lidhet me internetin

•	 Sigurohuni që shërbimi internetit i kartës SIM është i disponueshëm.

•	 Kontrolloni cilësimet e lidhjes së telefonit me internetin.

•	 Sigurohuni që jeni në një vend me mbulim rrjeti.

•	 Përpiquni të lidheni në një moment tjetër ose në një vend tjetër.

•	 Provoni të aktivizoni "Modalitetin aeroplan" për disa sekonda, më pas çaktivizoni 
modalitetin aeroplan.

Kartë SIM e pavlefshme

•	 Sigurohuni që karta SIM është futur mirë.

•	 Sigurohuni që çipi në kartën SIM nuk është dëmtuar.

•	 Sigurohuni 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, kontrolloni shtetin dhe prefiksin e shtetit.

•	 Sigurohuni që telefoni është i lidhur me një rrjet dhe që rrjeti nuk është i 
mbingarkuar ose i padisponueshëm.

•	 Kontrolloni statusin e abonimit me operatorin (kreditet, kartë SIM e vlefshme, 
etj.).

•	 Sigurohuni që nuk keni bllokuar thirrjet dalëse.

•	 Sigurohuni që telefoni nuk është në modalitet aeroplan.

Telefoni nuk merr thirrje hyrëse

•	 Sigurohuni që telefoni është i ndezur dhe i lidhur me një rrjet (kontrollo për rrjet 
të mbingarkuar ose të padisponueshëm).

•	 Kontrolloni statusin e abonimit me operatorin (kreditet, kartë SIM e vlefshme, 
etj.).

•	 Sigurohuni që nuk keni transferuar thirrjet hyrëse.

•	 Sigurohuni që nuk keni bllokuar disa thirrje të caktuara.

•	 Sigurohuni që telefoni nuk është në modalitet aeroplan.

Emri/numri i marrësit nuk shfaqen kur merret një thirrje

•	 Sigurohu që jeni abonuar në këtë shërbim me operatorin tënd.

•	 Telefonuesi e ka fshehur emrin ose numrin e tij/të saj.
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Nuk arrij të gjej kontaktet e mia

•	 Sigurohuni që karta SIM nuk është e thyer.

•	 Sigurohuni që karta SIM është futur si duhet.

Cilësia e zërit të telefonatave është e dobët

•	 Rregulloni volumin gjatë një telefonate duke shtypur butonin Volumi.

•	 Kontrolloni forcën e rrjetit. Shkoni në një vend ku sinjali është më i fortë.

•	 Sigurohuni që marrësi, konektori dhe altoparlanti në telefonin tuaj janë të pastër.

Nuk mund të përdor veçoritë e përshkruara në manual

•	 Flisni me operatorin për t'u siguruar që abonimi juaj 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.

•	 Sigurohuni që keni zgjedhur prefiksin e shtetit kur telefononi 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.

Ata që më telefonojnë nuk janë në gjendje të lënë mesazhe në postën time 
zanore

•	 Kontaktoni operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit.

Nuk mund të hap postën time zanore

•	 Sigurohuni që numri i operatorit i postës zanore është vendosur saktë te "Numri 
i postës zanore".

•	 Provoni më vonë nëse operatori është i zënë.

Nuk mund të dërgoj dhe marr MMS

•	 Kontrolloni hapësirën ruajtëse të telefonit sepse ka mundësi të jetë plot.

•	 Kontaktoni operatorin e rrjetit për të kontrolluar disponueshmërinë e shërbimit 
dhe parametrat MMS.

•	 Verifikoni numrin e qendrës së serverit ose profilin MMS me operatorin.

•	 Qendra e serverit mund të jetë e mbingarkuar. Provoni përsëri më vonë.

PIN i kartës SIM i bllokuar

•	 Kontaktoni operatorin e rrjetit për të marrë kodin PUK (Çelësi Personal i 
Zhbllokimit).

Nuk mund ta lidh telefonin me kompjuterin

•	 Kontrolloni për t’u siguruar që porta USB nuk është prishur. Nëse nuk funksionon, 
provoni një portë tjetër USB në kompjuterin tuaj.

•	 Sigurohuni që drajverat USB të jenë instaluar mirë.

•	 Nëse po përdorni kompjuter me Windows, sigurohuni që ai mbështet modalitetin 
MTP. Nëse po përdor Mac, sigurohuni të instaloni Android File Transfer nga 
www.android.com/filetransfer/.

Nuk mund të shkarkoj skedarë të rinj

•	 Sigurohuni që ka hapësirë ruajtëse të mjaftueshme në telefon për shkarkimin.

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

•	 Kontrolloni statusin e abonimit me operatorin.

Telefoni nuk mund të zbulohet nga të tjerë nëpërmjet Bluetooth

•	 Sigurohuni që Bluetooth është aktivizuar në telefon dhe që telefoni është i 
dukshëm për përdoruesit e tjerë.

•	 Sigurohuni që të dy telefonat janë brenda rrezes së zbulimit të Bluetooth-it.

Bateria shkarkohet shumë shpejt

•	 Sigurohuni të zbatoni kohën e plotë të karikimit (minimumi 120 minuta).

•	 Pas një karikimi të pjesshëm, treguesi i nivelit të baterisë mund të mos jetë 
i saktë. Prisni të paktën 20 minuta pas heqjes së karikuesit për të parë një 
tregues të saktë.

•	 Rregulloni ndriçimin e ekranit si duhet.

•	 Zgjateni intervalin e kontrollit automatik të postës elektronike sa më shumë që 
të mundeni.

•	 Përditësoni manualisht lajmet dhe informacionin e motit ose rriteni intervalin 
kontrollit të tyre automatik.
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•	 Dilni nga aplikacionet që ekzekutohen në sfond nëse ato nuk po përdoren për 
periudha të gjata.

•	 Çaktivizoni 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.

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 vendosni kredencialet e llogarisë 
fillestare të Google që janë përdorur në këtë telefon.

•	 Nëse nuk mbani mend kredencialet e llogarisë së Google, ndiqni procedurat e 
rikuperimit të llogarisë në Google.

•	 Nëse sërish nuk arrin të hyni në telefon, shkoni te qendra e autorizuar e 
riparimeve, por mbani parasysh se kjo nuk do të konsiderohet si rast brenda 
garancisë.

Kam harruar disa fjalëkalime/kode/çelësa në telefonin tim.

•	 Bëni rivendosjen në gjendje fabrike.

•	 Nëse sërish nuk arrin të hyni në telefon, shkoni te qendra e autorizuar e 
riparimeve, por mbani parasysh se kjo nuk do të konsiderohet si rast brenda 
garancisë.

Asnjë veprim pas prekjes së ekranit

•	 Kontrolloni nëse ka ndonjë dëmtim në ekran. Nëse po, arkivoni të dhënat dhe 
merrni me vete pajisjen dhe faturën e blerjes te qendra e servisit për të marrë 
ndihmë teknike më profesionale.

•	 Nëse problemi ndodh ndërsa përdorni një aplikacion të palës së tretë, sigurohuni 
që aplikacioni është i pajtueshëm me pajisjen dhe me versionin Android të saj. 
Provoni ta çinstaloni aplikacionin e palës së tretë.

•	 Kontrolloni nëse problemi ndodh gjatë karikimit. Nëse po, rekomandojmë që të 
provoni karikuesin zyrtar dhe kabllin e të dhënave.

•	 (Shënim: Luhatjet e tensionit të karikuesve dhe kabllove jostandardë mund të 
bëjë që ekrani me prekje të mos përgjigjet).

•	 Sigurohuni që temperatura ku po përdoret pajisja të mos jetë as tepër e nxehtë, 
as tepër e ftohtë. Temperatura standarde e punimit të ekranit kapacitiv me 
prekje është -10°C~60°C. Temperaturat tepër të larta ose tepër të ulëta do të 
bëjnë që ekrani me prekje të mos përgjigjet.

•	 Nëse në ekran është vendosur një mbrojtëse ekrani, shikoni nëse ekrani me 
prekje punon pasi e keni hequr.

 Sigurohuni që të mos ketë njolla, si ujë ose djersë në ekranin me prekje. Nëse 
ka, fshijeni ekranin dhe provoni përsëri.

•	 Nëse përsëri nuk punon, rivendosni telefonin ose përditësoni softuerin

Nuk e ndez dot blicin e kamerës

•	 Karikojeni pajisjen derisa niveli i baterisë të jetë të paktën 30%. Blici i kamerës 
nuk mund të përdoret kur bateria është e ulët.

•	 Pastroni memorien cache të aplikacionit “Kamera”.

•	 Për të pastruar memorien cache të një aplikacioni: shkoni te menuja kryesore 
-> zgjidhni “Cilësimet” -> “Aplikacionet” -> zgjidhni “Shiko të gjitha aplikacionet” 
-> zgjidhni “Kamera” -> zgjidhni “Memoria” -> zgjidhni “PASTRO TË DHËNAT” 
dhe “PASTRO MEMORIEN CACHE”.

•	 Tërhiqeni poshtë shiritin e cilësimeve të shpejta në çfarëdo ndërfaqe, prekni 
ikonën e blicit për të parë nëse blici në pajisjen tuaj punon.

•	 Kontrolloni nëse kamera është vendosur në modalitetin special të shkrepjes. 
Për të arritur një efekt të caktuar, programi do të ndalojë përdorimin e blicit. Ju 
lutem kthehuni te modaliteti normal i shkrepjes me kamera.

Si të arkivoj të dhënat e pajisjes sime

•	 Shkoni te Cilësimet > Sistemi > Arkivimi (shikoni “4.23 Sistemi > Arkivimi” )

•	 Gjithashtu mund të arkivoni të dhënat në një telefon tjetër nëpërmjet aplikacionit 
Ndrysho telefonin. Lëvizeni lart ekranin kryesor për të gjetur shiritin e kërkimit 
dhe formoni Ndrysho telefonin, transferoni të dhënat duke ndjekur udhëzimet.
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7 Specifikime
Platforma: 

•	 MTK Helio G37 12nm

OS: 

•	 Android 12

Memoria: 

•	 64GB ROM + 4GB RAM(1)

Përmasat (LxWxT): 

•	 164,54 x 75,24 x 7,74 mm

Pesha: 

•	 184g

Ekrani: 

•	 Ekran me prekje 6,7"

Rrjeti:

•	 GSM 850/900/1800/1900

•	 UMTS B1/2/5/8

•	 LTE: B1/3/5/7/8/20/28 /38/40/41

GPS: 

•	 BDS/GPS/Glonass/Galileo, me A-GPS

Lidhshmëria:

•	 Bluetooth 5.0

•	 Wi-Fi 802.11b/g/n

•	 Fole audio 3,5 mm

•	 Type-C

(1) Në varësi të pajisjes që keni blerë. 

Kamera:

•	 Kamera e pasme: 50+2(D)+2(M)

•	 Kamera përpara: 8M standard

Formatet audio dhe video që mbështeten: 

•	 Luajtje e formateve AAC , AMR, AWB, MP3, AAC+, Vorbis, FLAC, APE, eAAC+, 
PCM 

•	 1080P @ 30fps, H.263,H.264 AVC, H.265 HEVC ,VP8,VP9, MPEG-4

Bateria (1): 

•	 Kapaciteti: 5010 mAh

Vendi i zgjerimit:

•	 Kartë memorieje microSD™

 (Disponueshmëria e kartës microSD deri në 512GB)

Sensorët:

•	 G-sensor

•	 Sensori i dritës

•	 Sensor afërsie

•	 Busull elektronike

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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8 Aksesorët
Aksesorët standardë

•	 Karikuesi

•	  Kabllo Type-C

•	 Kunja e kartës SIM

•	 Ngjitësja LCD

•	 Shtresë mbrojtëse

•	 Udhëzues i shpejtë i përdorimit

•	 Fletëpalosja e informacioneve për sigurinë e produktit 

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

bashkë me pajisjen.

9 Licencat
Logoja microSD është markë tregtare.

Licencuar dhe certifikuar nga Bluetooth SIG, Inc. TCL T676H Bluetooth 
Declaration ID D058322

Certifikuar nga Wi-Fi Alliance

10 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.

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.

Shqip 
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