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© 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman
Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun
tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.
ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.
TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI
SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA
MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.
Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei
omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai
toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.
SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA
NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA
EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA
ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ
SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-
jälleenmyyjältä.
Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohtaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia, tai niiden käytettävyys määräytyy laitteiden
yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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My Nokia
Tietoja My Nokia -palvelusta
My Nokia on maksuton palvelu, joka lähettää
säännöllisesti Nokia-laitetta koskevia vihjeitä ja
tukitietoja tekstiviesteinä. Voit myös selata My
Nokia -WAP-sivustoa, jossa on tietoja Nokia-
laiteista, ja hakea soittoääniä, grafiikkaa, pelejä ja
sovelluksia. Voit käyttää My Nokia -palvelua vain, jos
se on käytettävissä maassasi ja palveluntarjoajasi
tukee palvelua. Palvelun käyttäminen edellyttää
rekisteröitymistä.
Operaattori voi laskuttaa rekisteröitymis- tai
peruutusviesteistä.
Lisätietoja ehdoista on laitteen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa ja osoitteessa
www.nokia.com/mynokia.

My Nokia -palvelun
käyttäminen
Jos haluat kirjautua My Nokia -palveluun, valitse My
Nokia > Rekisteröidy My Nokia -palveluun.

Voit avata My Nokia -WAP-sivuston selaimella
valitsemalla My Nokia > Siirry My Nokia -
mobiilipalveluun.
Jos haluat peruuttaa My Nokia -palvelun tilauksen,
valitse My Nokia > Peruuta tilaus.
Jos haluat lukea My Nokia -palvelun käyttöohjeet,
valitse My Nokia > Ohjeet.
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