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 ©2008 Nokia محفوظة الحقوق جميع.
Nokia وNokia Connecting People وNseries لشركة مسجلة تجارية عالمات أو تجارية عالمات هي Nokia .تعد Nokia tune بشركة خاصة صوتية عالمة
Nokia .لها المالكة للشركة تجارية أسماء أو تجارية عالمات تكون قد الدليل هذا في ذكرها الوارد األخرى والشركات المنتجات أسماء أن كما.
.Nokia من مسبق خطي إذن دون األشكال من شكل بأي الوثيقة هذه محتويات كل أو من جزء تخزين أو توزيع أو نقل أو نسخ إعادة يحظر
دون الوثيقة هذه في المبينة منتجاتها من أيٍّ على تحسينات وإدخال تغييرات إجراء في بالحق Nokia وتحتفظ. مستمرة تطوير سياسة Nokia تتبع
.مسبق إشعار

الدخل أو للبيانات فقدان أي عن مسئولة مرخصيها من أيٍّ أو األحوال من حال بأي Nokia تعد ال بها، المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد إلى
.الخسارة أو األضرار تلك سبب كان مهما مباشرة غير أو تبعية أو عرضية أو خاصة أضرار أي أو
كانت سواء نوع، أي من ضمانات تقدم لن فإنه المفعول الساري القانون يقتضيه ما وباستثناء". الراهنة بحالتها "الوثيقة هذه محتويات تقديم يتم

أو مفعولية أو بدقة يتعلق فيما معين، لغرض والصالحية للرواج الضمنية الضمانات الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية، أو صريحة
.مسبق إشعار دون وقت أي في سحبها أو الوثيقة هذه تعديل في بالحق Nokia تحتفظ. الوثيقة هذه محتويات

Nokia تمتلك ال. بها صلة لها ليس أو Nokia لـ تابعة غير جهات أو ألشخاص ملكًا تكون وقد الجهاز مع المزودة األخرى األطراف تطبيقات إنشاء تم قد ربما
المستخدمين دعم بخصوص مسئولية أي Nokia تتحمل ال النحو، هذا وعلى. الغير بتطبيقات الخاصة الفكرية الملكية حقوق أو والطبع النشر حقوق

ضمانات أي Nokia توفر ال. المواد تلك في أو التطبيقات في المقدمة المعلومات بخصوص وال التطبيقات هذه عمل طريقة بخصوص أو النهائيين
ضمنيًا أم صريحًا كان سواء نوع أي من ضمان أي دون هي كما مقدمة التطبيقات بأن تقر فإنك التطبيقات، استخدام عبر. األخرى األطراف لتطبيقات

سواء ضمانات، أو بيانات أي تقدمان ال لها التابعة والشركات Nokia بأن تقر أن عليك كما. بها المعمول القوانين به تسمح الذي األقصى الحد وإلى
لغرض مالءمته أو للبيع المنتج قابلية أو الملكية بسند الخاصة الضمانات: يلي ما الحصر ال المثال سبيل على ذلك في بما ضمنية، أم صريحة أكانت
.بالغير الخاصة الحقوق من ذلك غير أو التجارية العالمات أو والطبع النشر حقوق أو االختراع لبراءات التطبيقات خرق عدم ضمان بشأن أو معين

الوصول أيضًا يمكن كما. أخرى أطراف توفرها إنترنت مواقع إلى الوصول تتيح التي مسبقًا المثبتة الروابط أو العالمات بعض على جهازك يحتوي قد
أي تتحمل أو المواقع هذه Nokia تقر وال ،Nokia غير أخرى أطراف توفرها التي المواقع تتبع ال. الجهاز خالل من أخرى أطراف تخص إضافية مواقع إلى

.المحتوى أو لألمان بالنسبة االحتياطات اتخاذ فينبغي المواقع، هذه إلى الدخول اخترت إذا. تجاهها مسئولية
التفاصيل على للحصول Nokia وكيل مراجعة يرجى لذا. المنطقة باختالف يختلف المنتجات بتلك تتعلق وخدمات معينة وتطبيقات منتجات توفر إن

.اللغة خيارات توفر ومدى
تخضع. المدعومة المحتوى وتنسيقات األجهزة توافق على يعتمد أو MMS أو الشبكة أو/و SIM بطاقة على والمزايا العمليات بعض استخدام يعتمد
.منفصلة لرسوم الخدمات بعض

.األخرى والمحتويات الموسيقية والقطع الصور بعض نقل أو تعديل أو نسخ النشر حقوق تمنع قد
.جهازك حول مهمة أخرى معلومات على للحصول المستخدم دليل راجع
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!تنزيل التطبيق
!تنزيل التطبيق حول
اكتشاف يمكنك ،!تنزيل التطبيق باستخدام
ومعاينتها والتطبيقات والخدمات المحتويات

إلى الوصول يمكنك كما. وترقيتها وتنزيلها وشرائها
والتطبيقات والخلفيات الرنين ونغمات األلعاب
في العناصر تصنيف ويتم. بسهولة والمزيد األخرى

الخدمات مزودي من وحافظات كتالوجات
مزود على المتاح المحتوى ويعتمد. المختلفين

.الخدمة
للوصول الشبكة خدمات! تنزيل التطبيق يستخدم

من مزيد على للحصول. المحتويات أحدث إلى
عبر المتاحة اإلضافية العناصر حول المعلومات
أو الخدمة بمزود االتصال يُرجى ،!تنزيل التطبيق

.له المنتجة الشركة أو العنصر مُورِّد
باستمرار التحديثات باستالم! تنزيل التطبيق يقوم

مزود يقدمها التي المحتويات بأحدث ويزودك
.لجهازك الخدمة
اختر يدويًا،! تنزيل التطبيق في المحتوى لتحديث

.القائمة تحديث > الخيارات

وتنزيلها العناصر شراء
الرئيسية العرض شاشة في المحدد العنصر لشراء

> الخيارات اختر كتالوج، في أو حافظة في أو
اختيار يمكنك حيث فرعية، قائمة فتح يتم. شراء
تعتمد. السعر معلومات وعرض العنصر إصدار

.الخدمة مزود على المتاحة الخيارات
.تنزيل > الخيارات اختر مجاني، عنصر لتنزيل

!تنزيل التطبيق ضبط
بأحدث جهازك بتحديث! تنزيل التطبيق يقوم

أخرى قنوات ومن الخدمة مزود من متاح محتوى
.متاحة
:يلي ومما الضبط > الخيارات اختر

الوصول نقطة الختيار  — الوصول نقطة●
مزود خدمة بمركز لالتصال استخدامها المطلوب
يطلب الجهاز جعل تريد كنت إذا ما أو الخدمة
.تستخدمها مرة كل في الوصول نقطة

آليًا التطبيق أو المحتوى لفتح  — تلقائي فتح●
.التنزيل بعد

تريد كنت إذا ما الختيار  — أوالً المعاينة تأكيد●
أو للمحتوى معاينة تنزيل قبل بالتأكيد مطالبتك
.التطبيق ٤



تريد كنت إذا ما الختيار  — أوالً الشراء تأكيد●
أحد أو المحتوى شراء قبل بالتأكيد مطالبتك

.التطبيقات
.رجوع اختر الضبط، استكمال بعد
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