
Mëso më shumë
BlackBerry Bold 9700 Smartphone



MAT-26531-042 | PRINTSPEC-059
SWD-925656-1103043712-042 | RCM71UW/RCN71UW



MAT-26531-042

Përmbajtja
Mirësevini në BlackBerry!.............................................................................................5
Rreth futjes së një karte SIM...........................................................................................6

Bazat e telefonit.............................................................................................................7
Bërja e një thirrje..............................................................................................................7
Ndryshoni zilen tuaj ........................................................................................................7
Shtimi i një kontakti .........................................................................................................8
Këshilla për telefonin.......................................................................................................8
Çiftimi me një pajisje Bluetooth aktive ............................................................................9
Treguesit Bluetooth..........................................................................................................9
Rreth telefonatave të urgjencës.....................................................................................10

Bazat e mesazhit .........................................................................................................11
Dërgimi i një mesazhi emaili .........................................................................................11
Dërgimi i një mesazhi me tekst SMS ............................................................................11
Rreth BlackBerry Messenger ........................................................................................12
Këshilla për mesazhet...................................................................................................13

Bazat e medias ............................................................................................................15
Bën një fotografi ............................................................................................................15
Regjistrimi i një videoje .................................................................................................16
Këshilla për fotografitë...................................................................................................16



Këshilla për muzikën......................................................................................................17
Këshilla për videon........................................................................................................ 18

Bazat e shfletuesit ......................................................................................................19
Vizita në një faqe uebi .................................................................................................. 19
Këshilla për shfletuesin..................................................................................................19

bazat e lidhjes Wi-Fi....................................................................................................21
Lidhuni me një rrjet Wi-Fi...............................................................................................21
treguesit e lidhjes Wi-Fi................................................................................................. 22

Personalizoni aparatin tuaj.........................................................................................23
Ndryshoni sfondin tuaj .................................................................................................. 23

Rreth BlackBerry Desktop Software..........................................................................25
Kërkesat e sistemit: BlackBerry Desktop Software........................................................25
Instalimi i BlackBerry Desktop Software........................................................................26
Futja e kartës së medias................................................................................................27
Sinkronizoni skedarë media...........................................................................................27
Ndërrimi i pajisjeve ....................................................................................................... 28
Ndërroni aparatin tuaj manualisht..................................................................................29

Zgjidhja e problemeve.................................................................................................31
Nuk mund të bëj ose marr telefonata ose të dërgoj dhe të marr mesazhe....................31



Bateria nuk është në karikim......................................................................................... 32

Informacion mbi sigurinë............................................................................................33
Mbajtja e aparatit tuaj....................................................................................................33
Ngarja e makinës dhe ecja me siguri.............................................................................34
Të dhënat e koefiçientit specifik të absorbimit...............................................................34
Interferenca me pajisjet elektronike...............................................................................35

Paralajmërim ligjor......................................................................................................37



4



Mirësevini në BlackBerry!

Faleminderit  që  keni  zgjedhur  një  telefon  inteligjent  BlackBerry®  Bold™!
Faleminderit  që  keni  zgjedhur  një  telefon  inteligjent  BlackBerry®!  Për  të
konfiguruar aparatin tuaj, fusni kartën SIM (nëse ishte përfshirë një kartë SIM
me aparatin tuaj), vendosni baterinë dhe përfundoni asistentin e konfigurimit
Për më shumë informacion shikni posterin Fillo Këtu që erdhi me aparatin tuaj.
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Para se të përdorni aparatin ose pajisjet për aparatin tuaj shikoni broshurën
Informacione mbi sigurinë dhe produktin të ndodhur te disku  Mjetet e
Përdoruesit BlackBerry® Disk. Për versionin më të fundit të broshurës vizitoni
www.blackberry.com/go/docs.

Rreth futjes së një karte SIM
Një kartë SIM ruan informacion të rëndësishëm rreth shërbimit tuaj me valë.
Një kartë SIM tashmë mund të jetë futur në pajisjen tuaj BlackBerry®.

Fusni një kartë SIM në aparatin tuaj në një nga këto situata:

• Ofruesi  juaj  i  shërbimit  me  valë  ju  ka  dhënë  një  kartë  SIM  ose  është  e
përfshirë në kuti me aparatin tuaj.

• Ju po kaloni nga një aparat që kërkonte një kartë SIM tek një aparat tjetër.
Hiqeni kartën SIM nga aparati juaj i mëparshëm dhe futeni në aparatin tuaj
të ri BlackBerry . Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit me valë, mund t'ju
nevojitet një kod PIN për kartën SIM. Për më shumë informacion, kontaktoni
ofruesin tuaj të shërbimit me valë.

Për më shumë informacion, shikoni broshurën Fillo këtu .
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Bazat e telefonit

Mos mbani aparatin tuaj BlackBerry® afër veshit ndërsa jeni duke përdorur
autoparlantin. Mund të ndodhë dëmtim në dëgjim. Për më shumë informacion,
shikoni broshurën Informacione mbi sigurinë dhe produktin të ndodhur te disku
BlackBerry® Mjetet e Përdoruesit Disk.

Bërja e një thirrje
1. Nga Ekrani kryesor shtypni butonin .

2. Shtypni një numër telefoni.
3. Shtypni butonin   .

Për të përfunduar thirrjen, shtypni butoni   .

Ndryshoni zilen tuaj
1. Nga Ekrani kryesor shtypni butonin   .
2. Shtypni butonin   .
3. Klikoni Vendos Zilen.
4. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

• Për të përdorur një zile të parangarkuar, në fushën Zile klikoni një zile.
• Për  të  përdorur  një  zile  që  keni  shkarkuar,  në  fushën  Zile,  klikoni

Zgjidh Muzikë në krye të listës. Lundroni te zilja. Klikoni zilen.
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5. Shtypni butonin   .
6. Klikoni Save (Ruaj).

Shtimi i një kontakti 
1. Tek Ekrani kryesor, klikoni ikonën Kontaktet.
2. Klikoni New Contact (Kontakt i ri).
3. Shtypni informacionin e kontaktit.
4. Shtypni butonin   .
5. Klikoni Save (Ruaj).

Këshilla për telefonin

Për Të Bërë
Përgjigju një telefonate Shtypni butonin   .
Rregullojnë volumin gjatë një thirrjeje Shtypni  butonat  Volumi  në  anën  e

djathtë të aparatit tuaj BlackBerry®
Aktivizo ose çaktivizo Pa Zë gjatë një
telefonate

Shtypni  butonin     në  krye  të
aparatit tuaj
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Çiftimi me një pajisje Bluetooth aktive 
Duhet  të  çiftoni  aparatin  BlackBerry®  me  një  aparat  me  Bluetooth®  të
aktivizuar  para  se  ta  lidhni.  Për  më  shumë  informacion  rreth  përgatitjes  së
aparatit me Bluetooth të aktivizuar për çiftim, shikoni dokumentacionin që ka
ardhur me aparatin me Bluetooth të aktivizuar.

1. Në Ekranin kryesor, klikoni ikonën Menaxho Lidhjet.
2. Klikoni Konfiguro Bluetooth.
3. Kliko Kërko.
4. Kliko një aparat me Bluetooth të aktivizuar.
5. Nëse është e nevojshme, kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

• Nëse aparati me Bluetooth të aktivizuar nuk ka tastierë (për shembull,
një kufje), në aparatin tuaj BlackBerry, shtypni fjalëkalimin e çiftimit që
ndodhet në dokumentacionin që ka ardhur me aparatin me Bluetooth
të  aktivizuar.  Fjalëkalimi  është  shpesh  një  kod  numerik  ose  alfa-
numerik.

• Nëse aparati me Bluetooth të aktivizuar ka tastierë (për shembull, një
laptop), shtypni një fjalëkalim që e zgjidhni ju në të dyja aparatin.

Treguesit Bluetooth
Treguesit në krye të Ekranit kryesor shafqin informacion rreth teknologjisë
Bluetooth®.
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teknologjia  Bluetooth  e
aktivizuar

teknologjia Bluetooth e lidhur

Rreth telefonatave të urgjencës
Nëse  jeni  jashtë  një  zone  të  mbulimit  me  valë  dhe  shfaqet  treguesi  SOS  i
mbulimit me valë, mund të bëni vetëm numra telefoni të urgjencës. Aparati juaj
BlackBerry® është projektuar për të lejuar telefonata urgjence edhe kur aparati
juaj është i kyçur. Në varësi të modelit të aparatit tuaj dhe rrjetit me valë ku
është  lidhur  aparati  juaj,  gjithashtu  aparati  është  projektuar  për  të  lejuar
telefonata urgjence kur karta SIM nuk është e futur. Nëse lidhja me rrjetin me
valë është e çaktivizuar kur filloni një telefonatë urgjence, aparati  juaj është
projektuar për tu lidhur automatikisht me rrjetin me valë.

Telefonatat  e urgjencës mund ti  bëni  vetëm duke shtypur numrat  zyrtarë të
urgjencës (për shembull, 911 ose 112).

Nuk  duhet  të  mbështeteni  në  asnjë  aparat  me  valë  për  komunikimet  e
domosdoshme, duke përfshirë urgjencat mjekësore. Numrat e urgjencës mund
të  ndryshojnë  sipas  vendndodhjes  dhe  telefonatat  e  urgjencës  mund  të
bllokohen ose ndalohen nga rrjeti, ose çështje mjedisore ose ndërhyrjeje.
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Bazat e mesazhit

Dërgimi i një mesazhi emaili 
1. Në ekranin kryesor klikoni ikonën Mesazhet.
2. Shtypni butonin   .
3. Klikoni Compose Email (Krijo email).
4. Në fushën Tek shtypni adresën email.
5. Shtypni një mesazh.
6. Shtypni butonin   .
7. Kliko Dërgo.  

Dërgimi i një mesazhi me tekst SMS 
Ju mund të dërgoni një mesazh me tekst SMS deri te 10 marrës.

1. Tek Ekrani kryesor klikoni ikonën Mesazhet.
2. Shtypni butonin   .
3. Kliko Shkruaj tekst SMS.
4. Në fushën Tek shtypni një emër kontakti ose numër telefoni për SMS

(përfshini prefiksin e shtetit dhe të qytetit).
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5. Kliko Ok.
6. Shtypni një mesazh.
7. Shtypni butonin   .
8. Klikoni Send (Dërgo).

Rreth BlackBerry Messenger 
Mund të përdorni BlackBerry® Messenger për të bashkëbiseduar me shokët
tuaj  që  kanë  një  aparat  BlackBerry.  Mund  të  dërgoni  mesazhe,  shënime
zanore, madje dhe bashkëngjitje kontakti te shokët tuaj. Nëse aparati juaj ka
një kamera, mund të dërgoni gjithashtu fotografi sapo ti keni bërë. Si shumë
prej aplikimeve shoqërore të tjera, mund të caktoni gjithashtu një status për të
mbajtur shokët tuaj të përditësuar se ku jeni dhe çfarë po bëni. Mund të gjeni
ikonën  BlackBerry  Messenger  në  Ekranin  kryesor  ose  në  dosjen  Instant
Messaging (Mesazhe Çasti).

Për të mësuar akoma më shumë rreth gjërave që mund të bëni, shikoni temat
e ndihmës në BlackBerry Messenger. Thjesht shtypni butonin Meny dhe klikoni
Ndihmë.
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Këshilla për mesazhet

Për Të Bërë
Formoni  një  mesazh  nga  një  listë
mesazhesh

Shtypni butonin   .

Përgjigjuni një mesazhi Shtypni butonin   .

Përgjigjuni të gjithëve Shtypni butonin   .

Përcillni një mesazh Shtypni butonin   .

Lëvizni  në  krye  të  një  liste
mesazhesh

Shtypni butonin   .

Lëvizni  në  fund  të  një  liste
mesazhesh

Shtypni butonin   .
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Bazat e medias

Në varësi të pajisjes tuaj BlackBerry® , funksioni i kamerës ose voideokamerës
mund të mos mbështetet.

Bën një fotografi 
1. Ne Ekranin kryesor klikoni ikonën Kamera.
2. Për të zmadhur ose zvogëluar nga një subjekt, rrëshqisni gishtin lart ose

poshtë në fushën me prekje.
3. Për të bërë një fotografi klikoni fushën me prekje.

Ekrani i kameras

15



Regjistrimi i një videoje 
1. Ne Ekranin kryesor klikoni ikonën Media.
2. Klikoni ikonën Video Kamera.
3. regjistro .Kliko fushën me prekje.
4. Për të pushuar regjistrimin klikoni fushën me prekje përsëri.

Ekrani i video kamerës

Këshilla për fotografitë

Për Të Bërë
Shikoni  fotografinë  pasardhëse  ose
paraardhëse

Rrëshkisni  gishtin  në  fushën  me
prekje majtas ose djathtas
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Për Të Bërë
Zmadhoni në një fotografi Shtypni butonin   .

Zvogëloni në një fotografi Shtypni butonin   .

Pushoni një shfaqje me fotografi Shtypni butonin   .
Rifilloni një shfaqje me fotografi Shtypni përsëri butonin  

Këshilla për muzikën
Mos përdorni kufjet në volum të lartë. Mund të ndodhë dëmtim në dëgjim. Për
më  shumë  informacion,  shikoni  broshurën  Informacione  mbi  sigurinë  dhe
produktin të ndodhur te disku  Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®Disk.

Për Të Bërë
Pushoni ose rifilloni një këngë Shtypni  butonin     në  krye  të

aparatit tuaj BlackBerry®
Rregulloni volumin gjatë një kënge Shtypni  butonat  Volumi  në  anën  e

djathtë të aparatit tuaj
Luani këngën tjetër në një kategori Shtypni  dhe  mbani  shtypur  butonin

Ngri Volumin
Luani  këngën  paraardhëse  në  një
kategori

Shtypni  dhe  mbani  shtypur  butonin
Ul Volumin
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Këshilla për videon

Për Të Bërë
Pushoni ose rifilloni një video Shtypni  butonin     në  krye  të

aparatit tuaj BlackBerry®
Rregulloni volumin gjatë një video Shtypni  butonat  Volumi  në  anën  e

djathtë të aparatit tuaj
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Bazat e shfletuesit

Vizita në një faqe uebi
Në  varësi  të  ofruesit  tuaj  të  shërbimit  me  valë,  shumë  shfletuesa  mund  të
shfaqen në pajisjen tuaj BlackBerry®. Për më shumë informacion rreth tarifave
në lidhje me përdorimin e çdo shfletuesi, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit
me valë.

1. Në Ekranin kryesor, klikoni ikonën Shfletuesi.
2. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

• Nëse një fushë adrese uebi shfaqet në ekran, shtypni një adresë uebi.
• Nëse  një  fushë  adrese  uebi  nuk  shfaqet  në  ekran,  shtypni  butonin

. Klikoni Shko tek. Shtypni një adresë uebi.

3. Shtypni butonin Enter.

Këshilla për shfletuesin

Për Të Bërë
Shko tek një faqe specifike Shtypni butonin   .

Futni një pikë (.) në fushën e adresës Shtypni butonin   .
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Për Të Bërë
Fusni  një  shenjë  fraksioni  (/)  në
fushën e adresës

Shtypni  butonin  Shift   dhe
butonin.

Shtoni një shënues Shtypni butonin   .

Hapni listën e shënuesve Shtypni butonin   .

Ndaloni ngarkimin e një faqeje Shtypni butonin   .
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bazat e lidhjes Wi-Fi

Lidhuni me një rrjet Wi-Fi
1. Në Ekranin kryesor, klikoni ikonën Menaxho Lidhjet.
2. Klikoni Konfiguro Rrjetin Wi-Fi.
3. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

• Klikoni Scan for Networks (Skano për rrjete). Klikoni një rrjet.
• Klikoni Manually Add Network (Shto rrjet manulisht). Shtypni emrin

e rrjetit. Klikoni Add (Shto).
• Nëse po përdorni një pikë lidhjeje me valë ose ruter që ka të aktivizuar

Wi-Fi Protected Setup™, klikoni Push Button Setup.
4. Përfundoni udhëzimet në ekran.
5. Kur ju kërkohet të ruani një profil për rrjetin Wi-Fi®, klikoni Next që aparati

juaj BlackBerry® të lidhet me rrjetin Wi-Fi automatikisht herën tjetër.
6. Klikoni Finish (Mbyll).

Për  të  ndryshuar  opsionet  tuaja  Wi-Fi  më vonë,  në  Ekranin  kryesor,  klikoni
Menaxho Lidhjet. Klikoni Opsione Wi-Fi.
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treguesit e lidhjes Wi-Fi
Treguesit në krye të Ekranit kryesor tregojnë detaje të lidhjes Wi-Fi® për zonën
në të cilën po përdorni aparatin tuaj BlackBerry®.

Emri  i  rrjetit
 +  Wi-

Fi

Ju mund të dërgoni dhe merrni mesazhe emaili dhe përdorni
shfletuesin në një lidhje Wi-Fi.

Emri  i  rrjetit
 +  Wi-

Fi

Pajisja juaj është lidhur te një rrjet Wi-Fi por nuk ka të drejtë
hyrje te shërbimet e BlackBerry në rrjetin me Wi-Fi.

Lidhja juaj te rrjeti Wi-Fi është aktive, por nuk jeni në një zonë
mbulimi Wi-Fi.
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Personalizoni aparatin tuaj

Ndryshoni sfondin tuaj
1. Nga Ekrani kryesor, shtypni butonin   .
2. Klikoni Opsione.
3. Klikoni Sfondi.
4. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:

• Për të bërë një fotografi, klikoni Kamera. Klikoni ikonën e kameras.
• Për të zgjedhur një fotografi që keni bërë më parë, klikoni fotografinë.
• Për  të  zgjedhur  fotografinë  e  parangarkuar,  klikoni  Fotografitë.

Klikoni një fotografi.
5. Shtypni butonin   .
6. Cakto si Sfond.
7. Shtypni butonin    dy herë për tu kthyer në Ekranin kryesor.
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Rreth BlackBerry Desktop Software

Mund të përdorni BlackBerry® Desktop Software për të karikuar aparatin tuaj
BlackBerry, krijuar rezerva dhe kthyer të dhëna të aparatit dhe të sinkronizoni
takimet,  muzikën,  fotografitë  në  kalendar  dhe  kështu  me  radhë,  ndërmjet
aparatit tuaj dhe kompjuterit.

Për  më  shumë  informacion  shikoni  ndihmën  në  internet  në  BlackBerry®
Desktop Manager.

Kërkesat e sistemit: BlackBerry Desktop
Software
• I pajtueshëm me kompjuter Intel® 486 ose më të vonshëm që përputhet me

USB 1.1 ose më të vonshme
• Windows® XP ose më të vonshëm ose Mac 10.5.5 ose më të vonshëm
• Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®Disk.
• Në  kompjuterat  Windows,  iTunes  7.2  ose  më  të  vonshëm  ose  Windows

Media® Player 10 ose më të vonshëm
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• Në kompjuterat Mac, iTunes 7.7 ose më të vonshëm

Instalimi i BlackBerry Desktop Software
Mund  të  instaloni  BlackBerry®  Desktop  Software  nga  disku   Mjetet  e
Përdoruesit BlackBerry® ose nga www.blackberry.com/softwaredownloads.

1. Nëse aparati juaj BlackBerry është i lidhur me kompjuterin tuaj,
shkëputeni.

2. Futni BlackBerry User Tools në folenë e CD në kompjuterin tuaj.
3. Klikoni BlackBerry Desktop Software.
4. Përfundoni udhëzimet në ekran.
5. Nëse po përdorni një kompjuter Windows®, tek Opsionet e Integrimit,

zgjdhni opsionin Integro me një llogari personale emaili, përveç rastit
kur jeni një përdorues korporate dhe llogaria juaj email e punës është e
shoqëruar me një BlackBerry® Enterprise Server. Për më shumë
informacion kontaktoni me administratorin tuaj.

6. Nëse ju kërkohet, rindizni kompjuterin tuaj.
7. Kur instalimi të ketë përfunduar, lidhni aparatin tuaj me kompjuterin duke

përdorur kabllin USB.
Nëse BlackBerry® Desktop Manager nuk hapet automatikisht, kryeni një nga
veprimet e mëposhtme:
• Nëse po përdorni një kompjuter Windows, klikoni Start > All Programs >

BlackBerry > Desktop Manager.
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• Nëse po përdorni një kompjuter Mac, tek dosja Applications, klikoni ikonën
BlackBerry Desktop Manager.

Futja e kartës së medias
Mund të përdorni një kartë media microSD për të ruajtur më shumë skedarë
media,  si  për  shembull  këngë  ose  fotografi.  Karta  e  medias  mund  të  shitet
veças nga aparati juaj BlackBerry®.

Për të hequr kartën media, shtyni kartën media brenda dhe pastaj tërhiqeni
jashtë.

Sinkronizoni skedarë media
Nëse po përdorni një kompjuter Mac, mund të bashkërendoni vetëm muzikën
tuaj.

1. Lidhni pajisjen tuaj BlackBerry® me kompjuterin tuaj.
2. Në kompjuterin tuaj, hapni BlackBerry® Desktop Manager.
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3. Kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
• Nëse po përdorni një kompjuter Windows®, klikoni Media.
• Nëse po përdorni një kompjuter Mac, në seksionin Media në anën e

majtë, klikoni Muzika.
Për më shumë informacion shikoni ndihmën në internet në BlackBerry Desktop
Manager ose vizitoni www.blackberry.com/go/mediaplayer.

Ndërrimi i pajisjeve 
Nëse po kaloni nga një aparat BlackBerry® që është shoqëruar me një adresë
emaili ekzistuese (për shembull, një llogari emaili Google Mail™ ose Windows
Live™ Hotmail® ) te një aparat i ri BlackBerry kryeni veprimet e mëposhtme:

1. Në kompjuterin tuaj, hapni BlackBerry® Desktop Manager. Përdorni
Asistentin e Ndërrimit të Aparatit për të transferuar të dhënat nga aparati
juaj i mëparshëm tek aparati juaj i ri. Për më shumë informacion shikoni
ndihmën në internet në BlackBerry Desktop Manager.

2. Në aparatin tuaj të rij, në Ekranin kryesor ose në dosjen Konfigurim,
hapni aplikimin e konfigurimit të emailit dhe ndiqni promptin. Nëse nuk
merrni merrni prompte ose refuzoni ndonjë nga promptet, mesazhet
email nuk do të dërgohen në aparatin tuaj të ri deri sa të ndërroni aparatet
manualisht. Nëse po shisni ose bleni një aparat BlackBerry të përdorur
më parë që normalisht lidhet me një rrjet CDMA, kontaktoni siguruesit
tuaj të shërbimit me valë për të përfunduar procesin e ndërrimit të
aparateve.
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3. Fshini të dhënat nga aparati juaj i mëparshëm duke kryer një fshirje
sigurie. Për më shumë informacio shikoni udhëzuesin e përdoruesit për
aparatin tuaj.

Gjithashtu mund të importoni të dhënat nga aparati juaj i mëparshëm
BlackBerry, aparati Palm®, ose aparati juaj me Windows Mobile® tek aparati
juaj i ri BlackBerry duke përdorur BlackBerry Desktop Manager.

Ndërroni aparatin tuaj manualisht
Nëse nuk merrni prompte për të ndërruar automatikisht aparatet kur hyni në
aplikimin  e  konfigurimit  të  emailit,  ose  nëse  refuzoni  ndonjë  nga  promptet,
duhet të ndërroni aparatet manualisht.

Për  të  përfunduar  këtë  detyre  duhet  të  dini  PIN-in  për  aparatin  tuaj  të  ri
BlackBerry® dhe në varësi të siguruesit të shërbimit tuaj me valë, ose kodin
IMEI, ESN, ose MEID të aparatit tuaj. Për të gjetur informacionin e kërkuar të
aparatit në aparatin tuaj, tek Ekrani kryesor, klikoni ikonën Opsionet . Klikoni
Status.

1. Tek Ekrani kryesor në dosjen Konfigurim, klikoni ikonën Parametrat
Email.

2. Nëse është e nevojshme, hyni në aplikimin e konfigurimit të emailit.
3. Tek ekrani i Llogarive Email, shtypni butonin.
4. Klikoni Change Device (Ndrysho pajisjen).
5. Shtypni informacionin e aparatit të ri.
6. Shtypni butonin   .
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7. Klikoni Save (Ruaj).
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Zgjidhja e problemeve

Nuk mund të bëj ose marr telefonata ose të
dërgoj dhe të marr mesazhe
Verifikoni që pajisja juaj BlackBerry® të jetë e lidhur në rrjetin me valë. Nëse
shfaqet  treguesi  OFF  në  krye  të  Ekranit  kryesor,  klikoni  ikonën  Menaxho
Lidhjet.  Zgjidhni  kutitë  e  kontrollit  krahas Rjeti  Mobil.  Duhet  të  shfaqet  një
tregues i rrjetit me valë. Nëse nuk jeni në një zonë të mbulimit me valë duhet
të shfaqet një treguesX.

Nëse nuk mund të bëni ose të merrni telefonata, përpiquni të kryeni veprimet
e mëposhtme:

• Verifikoni që plani juaj i shërbimit me valë përfshin shërbimet telefonike ose
zanore.

• Nëse udhëtoni në një vend tjetër dhe nuk keni ndryshuar opsionet e thirrjes
inteligjente,  formoni  numrin e plotë të  telefonit,  duke përfshirë  prefiksin  e
vendit dhe prefiksin e zonës për kontaktin tuaj.

Nëse nuk mund të dërgoni dhe të merrni mesazhe, përpiquni të kryeni një nga
veprimet e mëposhtme:
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• Nëse keni shtuar një llogari emaili tek aparati jua duke përdorur asistentin e
konfigurimit, verifikoni që të keni marrë një mesazh aktivizimi. Nëse nuk keni
marrë  një  mesazh  aktivizimi,  në  Ekranin  kryesor  ose  në  nj  dosje,  klikoni
Konfigurimi. Hapni aplikimi i konfigurimit të emailit. Shtypni butonin   .
Klikoni Librat e Shërbimit. Klikoni Dërgo Librat e Shërbimit.

• Nëse nuk keni marrë një mesazh rregjistrimi nga rrjeti me valë, në Ekranin
kryesor  ose  në  një  dosje,  klikoni  ikonën  Opsionet.  Klikoni  Opsione  të
Përparuara.  Klikoni  Host  Routing Table  (Tabela  e  rrugëtimit  të  pajisjes
fundore). Shtypni butonin   . Klikoni Register Now (Regjistrohu tani).

• Nëse  keni  ndërruar  aparate,  verifikoni  që  keni  përfunduar  procesin
automatik ose manual për ndërrimin e aparateve në mënyrë që mesazhet
tuaja të jenë dërguar në aparatin tuaj të ri.

• Nëse elementi i menysë për dërgimin e një mesazhi nuk shfaqet, verifikoni
që keni shtuar një adresë emaili ose një PIN për kontaktin tuaj.

• Ridërgoni  mesazhin.  Hapni  mesazhin.  Shtypni  butonin  .  Klikoni
Resend (Ridërgo).

• Nëse përdorni filtra të mesazheve të emailit, verifikoni që opsionet për filtrat
e mesazheve të emailit të jenë vendosur saktësisht.

Bateria nuk është në karikim
Për më shumë informacion rreth karikimit të aparatit tuaj BlackBerry® shikoni
udhëzuesin e përdoruesit për aparatin tuaj.
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Informacion mbi sigurinë

Mbajtja e aparatit tuaj
Aparati juaj BlackBerry® mund të mos jetë i pajisur me një këllëf (mënyrë e
mbajtjes që vishet në trup e pajisur me një kapëse të integruar në rrip). Nëse
e mbani aparatin në trup, vendoseni gjithmonë aparatin në një këllëf të pajisur
me kapëse rripi të integruar të pajisur ose të miratuar nga Research In Motion
( RIM). Zgjidhjet për transport, duke përfshirë zgjidhjet e transportit të miratuara
nga RIM dhe zgjidhjet të pamiratuara nga RIM, që nuk vijnë të pajisura me një
mbajtëse rripi të integruar NUK DUHET të vishen ose të mbahen në trup. Për
më shumë informacion rreth mbajtjes së aparatit tuaj, duke përfshirë distancat
e  gjata  kur  mbani  aparatin  tuaj,  shikoni  Informacione  mbi  sigurinë  dhe
produktin të ndodhur te disku Mjetet e Përdoruesit BlackBerry®,  që ka ardhur
me aparatin tuaj.

Për të blerë këllëfin e miratuar nga RIM me një kapëse rripi të integruar ose
pajisje  shtesë  për  aparatin  tuaj,  kontaktoni  me  shpërndarësin  e  shërbimit
wireles ose vizitoni www.shopblackberry.com.
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Ngarja e makinës dhe ecja me siguri
Kushtojini  vëmendje  të  plotë  ngarjes  së  makinës;  ngarja  e  sigurt  është
përgjegjësia juaj parësore. Jeni përgjegjës për njohjen dhe bindjen ndaj ligjeve
dhe rregullave në lidhje me përdorimin e aparateve me valë në zonat ku ngisni
makinën.

Research  In  Motion  ju  rekomandon  të  mos  përdorni  aparatin  tuaj
BlackBerry® kur jeni duke ngarë makinën. Më mirë, merrni parasysh që t'ia
jepni aparatin një pasagjeri në makinë që ta përdorë ose gjeni një vend të sigurt
për të ndaluar automjetin tuaj para se të përdorni pajisjen.

Shmangni përdorimin e aparatit tuaj ndërsa jeni duke ecur ose jeni përfshirë
në një aktivitet që kërkon vëmendjen tuaj të plotë. Pavëmendja ndaj trafikut të
makinave ose rreziqeve të tjera kalimtare mund të rezultojë në dëmtime trupore
serioze.

Për informacione të rëndësishme të sigurisë rreth ngarjes me siguri, shikoni
Informacione  mbi  sigurinë  dhe  produktin  të  ndodhur  te  disku   Mjetet  e
Përdoruesit BlackBerry® Disk.

Të dhënat e koefiçientit specifik të absorbimit
Aparati BlackBerry® është një radiotransmetuese dhe radiomarrëse. Ajo është
projektuar dhe prodhuar që të mos tejkalojë limitet e emetimit për ekspozimin
ndaj  energjisë  së  radiofrekuencave  (RF)  të  vendosur  nga  Federal
Communications Commission (FCC) të Qeverisë së SH.B.A, Industry Canada
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të  Qeverisë  Kanadeze  (IC)  dhe  rekomandimeve  të  Këshillit  të  Komunitetit
Evropian. Standardi i ekspozimit për pajisjet me valë përdor një njësi matëse
të njohur si Koeficienti Specifik i Absorbimit ose SAR.

Ky model aparati BlackBerry përmbush kërkesat qeveritare përt ekspozim ndaj
energjisë RF. Për më shumë informacioni mbi të dhënat SAR për këtë aparat
BlackBerry  shikoni  broshurën  Informacione  mbi  sigurinë  dhe  produktin  të
ndodhur te disku  Mjetet e Përdoruesit BlackBerry® Disk.

Interferenca me pajisjet elektronike
Shumica  e  pajisjeve  elektronike  janë  të  mbrojtura  nga  sinjalet  e
radiofrekuencave  (RF).  Megjithatë,  disa  pajisje  elektronike,  duke  përfshirë
pajisjet  mjekësore mund të  mos jenë të  mbrojtura  kundra sinjaleve RF nga
pajisja  BlackBerry®.  Për  më  shumë  informacion,  shikoni  broshurën
Informacione  mbi  sigurinë  dhe  produktin  të  ndodhur  te  disku   Mjetet  e
Përdoruesit BlackBerry® Disk.
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Paralajmërim ligjor
©2009 Research In Motion Sh.p.k. Të gjitha të drejtat të rezervuara. BlackBerry®, RIM®, Research
In Motion®, SureType®, SurePress™ dhe markat që kanë lidhje me to, emrat dhe logot janë pronë
e Research In Motion Limited dhe janë regjistruar dhe/ose përdorur në SH.B.A. dhe shtetet në të
gjithë botën.

Bluetooth është markë e Bluetooth SIG. Google Mail është markë e Google Inc. Intel është markë e
Intel Corporation. Microsoft, Hotmail, Windows, Windows Live dhe Windows Mobile janë marka të
Microsoft Corporation. Palm është markë e Palm Trademark Holding Company, LLC.. Wi-Fi dhe Wi-
Fi Protected Setup janë marka të Wi-Fi Alliance. Të gjitha markat e tjera janë pronë e pronarëve të
tyre përkatës.

Pjesë të softuerit të pajisjes BlackBerry® janë me të drejta autori © 2007-2008 The FreeType Project
( www.freetype.org). Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Telefoni inteligjent BlackBerry dhe pajisjet e tjera dhe/ose softueri përkatës mbrohen me të drejtat e
autorit,  traktatet  ndërkombëtare dhe patenta të ndryshme, duke përfshirë një ose më shumë nga
patentat  e  mëposhtme  të  SH.B.A.:  6,278,442;  6,271,605;  6,219,694;  6,075,470;  6,073,318;
D445,428; D433,460; D416,256. Patentat e tjera janë regjistruar ose në pritje për t'u regjistruar në
SH.B.A. dhe në shtete të ndryshme në të gjithë botën. Vizitoni www.rim.com/patents për një listë me
patentat e RIM (përcaktuar këtej e tutje).

Ky  dokumentacion  duke  përfshirë  të  gjithë  dokumentacionin  të  bashkuar  me  referencë  në  këtë
dokument si dokumentacioni që jepet ose bëhet i disponueshëm në www.blackberry.com/go/docs
jepet ose bëhet i kapshëm "SIÇ ËSHTË" dhe "SI I DISPONUESHËM" dhe pa kusht, miratim, garanci,
përfaqësim ose garanci të ndonjë lloji  nga Research In Motion Limited dhe kompanitë e saj filiale
("RIM") dhe RIM nuk mban përgjegjësi për asnjë gabim tipografik, teknik ose pasaktësi të tjera, ose
pjesë  të  lëna  jashtë  në  këtë  dokumentacion.  Për  të  mbrojtur  informacionin  e  patentuar  dhe
konfidencial të RIM dhe/ose sekretet e tregtisë, ky dokumentacion mund të përshkruajë disa aspekte
të teknologjisë së RIM në terma të përgjithshme. RIM rezervon të drejtën që të ndryshojë periodikisht
informacionin që përmbahet në këtë dokumentacion; megjithatë, RIM nuk merr asnjë angazhim që
të na japë ne ndryshime të tilla, përditësime, përmirësime ose shtesa të tjera për këtë dokumentacion
në një kohë të shkurtër ose aspak fare.
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Ky dokumentacion mund të përmbajë referenca te burime informacioni të palëve të treta, harduer ose
softuer, produkte dhe shërbime që përfshijnë komponentë dhe përmbajtje si përmbajtje të mbrojtur
nga e drejta e autorit dhe/ose faqeve të uebit të palëve të treta (bashkërisht "Produktet dhe shërbimet
e palëve të treta"). RIM nuk kontrollon dhe nuk mban përgjegjësi për asnjë Produkt dhe shërbim të
palëve të treta, pa kufizim të përmbajtjes, saktësisë, pajtimit me të drejtën e autorit, pajtueshmërisë,
efektshmërisë,  besueshmërisë,  ligjshmërisë,  njerëzizë,  lidhjeve  ose  ndonjë  aspekti  tjetër  të
Produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta. Përfshirja e një reference te Produktet dhe shërbimet
e palëve të treta në këtë dokumentacion nuk nënkupton mbështetjen nga RIM të Produkteve dhe
shërbimeve të palëve të treta ose të vetë palës së tretë në asnjë mënyrë.

PËRVEÇ SHTRIRJES TË NDALUAR SPECIFIKISHT NGA LIGJI NË FUQI NË JURISDIKSIONIN
TUAJ, TË GJITHA KUSHTET, MIRATIMET, GARANCITË, PËRFAQËSIMET OSE GARANCITË E
ÇDO LLOJI, TË SHPREHURA QARTË OSE TË NËNKUPTUARA, DUKE PËRFSHIRË POR PA U
KUFIZUAR, ÇDO KUSHT, MIRATIM, GARANCI, PËRFAQËSIM OSE GARANCI JETËGJATËSIE,
PËRSHTATSHMËRI  PËR  NJË  QËLLIM  OSE  PËRDORIM  TË  VEÇANTË,  TREGTI,  SILËSI  TË
TREGTUESHME, NDJEKJE TË LIGJEVE, SILËSI TË KËNAQSHME OSE TITULL OSE QË RRJEDH
NGA  NJË  STATUT  OSE  ZAKON  OSE  NJË  RRJEDHË  MARRËDHËNIESH  OSE
PËRDORUESHMËRIE TREGTIE OSE NË LIDHJE ME DOKUMENTACIONIN OSE PËRDORIMIN
E  TIJ  OSE  EFEKTSHMËRINË  OSE  MOS-EFEKTSHMËRINË  E  ÇDO  SOFTUERI,  HARDUERI,
SHËRBIMI OSE ÇDO PRODUKTI OSE SHËRBIMI NGA PALËT E TRETA QË I REFEROHEMI NË
KËTË DOKUMENT JANË NËPËRMJET KËSAJ TË PËRJASHTUARA. JU GJITHASHTU MUND TË
KENI  TË  DREJTA  TË  TJERA  QË  NDRYSHOJNË  SIPAS  SHTETIT  OSE  PROVINCËS.  DISA
JURISDIKSIONE MUND TË MOS LEJOJNË PËRJASHTIMIN OSE KUFIZIMIN E GARANCISË DHE
KUSHTEVE TË NËNKUPTUARA. DERI NË NIVELIN E LEJUAR NGA LIGJI, ÇDO GARANCI OSE
KUSHT I NËNKUPTUAR NË LIDHJE ME DOKUMENTACIONIN DERI NË NIVELIN QË S'MUND TË
PËRJASHTOHEN SIPAS PËRCAKTIMIT MË SIPËR, POR MUND TË KUFIZOHEN, NËPËRMJET
KËSAJ KUFIZOHEN NË NËNTËDHJETË (90)  DITË NGA DITA QË JU SI  FILLIM KENI  MARRË
DOKUMENTACIONIN OSE ARTIKULLIN QË KA TË BËJË ME PRETENDIMIN.

DERI NË NIVELIN MAKSIMAL TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI NË JURISDIKSIONIN TUAJ, NV
ASNJË RAST RIM NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR NDONJË LLOJ DËMTIMI NË LIDHJE ME
KËTË  DOKUMENTACION  OSE  PËRDORIMIN  E  TIJ  OSE  EFEKTSHMËRINË  OSE  MOS-
EFEKTSHMËRINË E SOFTUERIT, HARDUERIT, SHËRBIMIT OSE TË NDONJË PRODUKTI OSE
SHËRBIMI NGA PALËT E TRETA QË I REFEROHEMI KËTU DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIM TË
GJITHA  DËMTIMET  E  MËPOSHTME:  TË  DREJTPËRDREJTA,  TË  RRJEDHSHME,  TIPIKE,  TË
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RASTËSISHME,  INDIREKTE,  TË VEÇANTA,  NDËSHKUESE OSE DËMTIMET E KEQËSUARA,
DËMTIMET PËR HUMBJET E FITIMEVE OSE TË TË ARDHURAVE, MOSREALIZIMI I KURSIMEVE
TË  PARASHIKUARA,  NDËRPRERJA  E  BIZNESIT,  HUMBJA  E  INFORMACIONIT  RRETH
BIZNESIT,  HUMBJA  E  MUNDËSISË  PËR  BIZNES  OSE  KORRUPTIMI  OSE  HUMBJA  E  TË
DHËNAVE, DËSHTIMI NË TRANSMETIMIN OSE MARRJEN E TË DHËNAVE, PROBLEMET QË
LIDHEN ME APLIKIMET QË PËRDOREN SË BASHKU ME PRODUKTET OSE SHËRBIMET E RIM,
KOSTOT  E  KOHËS  JOPRODUKTIVE,  HUMBJA  E  PËRDORIMIT  TË  PRODUKTEVE  OSE
SHËBIMEVE TË RIM OSE TË NDONJË PJESE TJETËR NGA KJO OSE TË NDONJË SHËRBIMI
TRANSMETIMI, KOSTOJA E MALLRAVE TË ZËVENDËSIMIT, KOSTOT E MBULIMEVE, MJETEVE
NDIHMËSE  OSE  SHËRBIMEVE,  KOSTOJA  E  KAPITALIT  OSE  HUMBJE  TË  TJERA  TË
NGJASHME NË PARA, QOFTË OSE JO DËMTIME TË TILLA ISHIN PARASHIKUAR OSE JO, DHE
MADJE EDHE NËSE RIM KA QENË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMTIMEVE TË TILLA.

DERI NË NIVELIN MAKSIMAL TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI NË JURISDIKSIONIN TUAJ, RIM
NUK DO TË KETË ASNJË DETYRIM TJETËR, DETYRË OSE PËRGJEGJËSI ÇFARËDO QOFTË
NË  KONTRATË,  DËMTIM  LIGJOR  OSE  PËRNDRYSHE  MBI  JU  DUKE  PËRFSHIRË  ÇDO
PËRGJEGJËSI PËR NEGLIZHENCËN OSE PËRGJEGJËSINË E CAKTUAR.

KUFIZIMET, PËRJASHTIMET DHE MOHIMET KËTU DO TË ZBATOHEN: (A) PAVARËSISHT NGA
SHKAKU I VEPRIMIT, KËRKESËS OSE VEPRIMIT TUAJ POR PA U KUFIZUAR TE THYERJA E
KONTRATËS  ,  NEGLIZHENCA,  DËMTIMI  LIGJOR,  PËRGJEGJËSIA  E  CAKTUAR  OSE  ÇDO
TEORI TJETËR LIGJORE DHE DO T'I MBIJEOTJË NJË THYERJE BAZË OSE THYERJEVE OSE
MOSREALIZIMIT TË QËLLIMIT KRYESOR TË KËSAJ MARRËVESHJEJE OSE TË NDONJË MJETI
NDREQËS QË GJENDET KËTU; DHE (B) PËR RIM DHE KOMPANITË FILIALE TË SAJ, PASUESIT
E  TYRE,  PËRFITUESVE,  AGJENTËVE,  FURNITORËVE  (DUKE  PËRFSHIRË  OFRUESIT  E
SHËRBIMEVE  TË  TRANSMETIMIT),  DISTRIBUTORËT  E  AUTORIZUAR  TË  RIM  (PO  ASHTU
DUKE PËRFSHIRË OFRUESIT E SHËRBIMIT TË TRANSMETIMIT) DHE DREJTUESIT E TYRE
PËRKATËS, PUNONJËSIT DHE KONTRAKTORËVE TË PAVARUR.

PËRVEÇ KUFIZIMEVE DHE PËRJASHTIMEVE TË PËRCAKTUARA MË SIPËR, NË ASNJË RAST
DREJTUESIT, PUNONJËSIT, AGJENTËT, DISTRIBUTORËT, FURNITORËT, KONTRAKTORËT E
PAVARUR TË RIM OSE FILIALEVE TË RIM NUK DO TË KENË ASNJË PËRGJEGJËSI NGA OSE
NË LIDHJE ME KËTË DOKUMENTACION.
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Para abonimit për, instalimin ose përdorimin e Produkteve dhe shërbimeve nga palët e treta, është
përgjegjësia  juaj  që ofruesi  juaj  i  shërbimit  të  transmetimit  të  rënë dakord  të  mbështesë të  gjitha
veçoritë e tyre. Disa ofrues shërbimi transmetimi ofrojnë funksionalitet shfletimi në internet me një
abonim  te  BlackBerry®  Internet  Service.  Kontrolloni  me  ofruesin  tuaj  të  shërbimit  për
disponueshmërinë, marrëveshjet e roaming, planet e shërbimit dhe veçoritë. Instalimi ose përdorimi
i Produkteve dhe shërbimeve nga palët e treta me produktet dhe shërbimet e RIM mund të kërkojë
një ose më shumë patenta, marka, të drejta autori ose licensa të tjera për të shmangur shkeljen ose
dhunimin e të drejtave të palëve të treta. Ju jeni përgjegjës vetëm për përcaktimin nëse do përdorni
Produktet dhe shërbimet nga palët e treta dhe nëse për ta bërë këtë kërkohen licensa nga palët e
treta. Nëse këto kërkohen ju keni përgjegjësi për t'i gjetur ato. Ju nuk duhet të instaloni ose përdorni
Produkte  dhe shërbime të  palëve të  treta  derisa  të  jenë marrë  të  gjitha  licensat  e  kërkuara.  Çdo
Produkt ose shërbim i palëve të treta që vjen me produktet dhe shërbimet e RIM sigurohen si lehtësi
për ju dhe jepen "SIÇ JANË" pa kushte të shprehura qartë ose të nënkuptuara, miratime, garanci,
përfaqësime ose garanci të çdo lloji nga RIM dhe RIM nuk mban asnjë përgjegjësi çfarëdo qoftë, në
lidhje me këtë. Përdorimi i Produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta do të drejtohet dhe do të
jetë sipas miratimit tuaj ndaj kushteve të licensave të veçanta dhe marrëveshjeve të tjera që zbatohen
me palët e treta, përveç shtrirjes të mbulohet qartësisht nga një licensë ose marrëveshje tjetër me
RIM.

Disa  veçori  të  dhëna  në  këtë  dokument  kërkojnë  një  version  minimal  të  BlackBerry®  Enterprise
Server, BlackBerry® Desktop Software dhe/ose BlackBerry® Device Software.

Kushtet e përdorimit të çdo produkti ose shërbimi të RIM janë përcaktuar në një licensë të veçantë
ose marrëveshje tjetër me RIM që është në zbatim. ASGJË NË KËTË DOKUMENTACION NUK KA
SI SYNIM TË ZËVENDËSOJË NDONJË MARRËVESHJE OSE GARANCI TË SHPREHUR QARTË
QË JEPET NGA RIM PËR PJESË TË ÇDO PRODUKTI OSE SHËRBIMI TË RIM NDRYSHE NGA
KY DOKUMENTACION.

Numri i modelit të telefonit inteligjent BlackBerry® Bold™ 9700: RCM71UW ose RCN71UW

 Ky  është  një  aparat  me  Wi-Fi®  aktive  që  i  nënshtohet  kufizimeve  të

përdorimit në disa shtete anëtare të Komunitetit Evropian.
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