
 
 
 
 

 

UDHËZIME PËR PËRDORIMIN E TELEFONIT TUAJ TË RI AT&T 

Ndiqni këta hapa për të aktivizuar pajisjen tuaj. 
 

GJEJ NUMRIN TIM 

●Zgjidhni tastin “OK”, pastaj zgjidhni Parametrat > Pajisja > Numri i telefonit 

●Zgjidhni “Gjej IMEI/Numrin serial të pajisjes” 

●Formoni *#06# dhe shtypni butonin "Telefono/Përgjijgu" 

KONFIGURIMI I POSTËS ZANORE 

Për të konfiguruar ose dëgjuar postën zanore, shtypni dhe mbani shtypur butonin “1”. 
Kjo do të hapë menynë e konfigurimit të postës zanore. 

●Cilësimi i fjalëkalimit të postës zanore si parazgjedhje është Aktiv. 

●Caktojeni fjalëkalimin si diçka unike dhe që nuk gjendet lehtë (7-15 shifra). 

●Fjalëkalimi mund të çaktivizohet. 

●Nga menyja kryesore e postës zanore, zgjidhni opsionet 4 > 2 > 1 > 2. 

●Fjalëkalimi kërkohet kur e telefononi postën zanore nga ndonjë telefon tjetër ose kur jeni në roaming. 

SHËRBIMI I KLIENTIT 

Nëse e harroni fjalëkalimin mund ta rivendosni në numrin 7-shifror me valë duke i telefonuar Kujdesi për 
përdoruesit e fundit të biznesit)), ose duke i rënë numrit 611 nga receptori,  

ose 800-331-0500 (e hënë-e premte: 8AM-10PM, sht-die: 09.00-22.00,, 
ofrohet në anglisht dhe spanjisht) nga një telefon tjetër. 

Ky burim mund të përdoret për zgjidhje problemesh të përgjithshme, si edhe për kërkesa. 

AKTIVIZIMI I PAJISJES 

Pajisja do të aktivizohet brenda 24 orëve. 
Pajisja do të qëndrojë aktive për programin Test and Trace (testim e gjurmim) për 30 ditë. 

Pas çaktivizimit të njësisë mund të riaktivizohet me shërbim sipas përgjegjësisë së faturimit  
të pacientit përmes kanaleve të mëposhtme: 

●Në dyqan: www.att.com/stores/ 

●Në internet 24/7: www.att.com/wireless/byod/ 

●Nga telefoni: 888-573-0658 (hën-pre: 8AM-10PM, sht-die: 9AM-10PM, ofrohet vetëm në anglisht) 

Pas monitorimit mund ta mbani telefonin. Nuk keni pse e ktheni te NYC Health and Hospitals. 
Ndërsa nuk keni detyrim ta bëni këtë, nëse pajisja dhe shërbimi nuk dëshirohen  

më mund të kthehen pranë një prej dyqaneve të AT&T: 
 
 
 
 
 
 
Udhëzuesi në internet i përdorimit të pajisjes: www.att.com/device-support/index/ATT/EmblemU102AA 
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MANHATTAN 
3 TIMES SQUARE 

NEW YORK, NY, 10036 

BROOKLYN 
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BROOKLYN, NY, 11226 
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