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A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. 
AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA 
SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL 
A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL 
KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE 
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Lehet, hogy a készülékhez mellékelt, harmadik fél által írt alkalmazásokat olyan 
természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem kapcsolódó 
vállalatai a Nokiának, illetõleg nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem 
rendelkezik a harmadik féltõl származó alkalmazások szerzõi jogával vagy 
szellemitulajdon-jogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal semmilyen felelõsséget 
ezen alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy mûködõképességéért, sem 
az alkalmazásokban vagy ezekben az anyagokban bemutatott információkért. 
A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre a harmadik fél által biztosított 
alkalmazásokra. AZ ALKALMAZÁSOK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ 
TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁSOK „JELEN ÁLLAPOTBAN”, 
MINDENNEMÛ, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜLNEK 
ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. A FELHASZNÁLÓ 
EZENFELÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ 
VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT 
GARANCIÁT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A JOGSZAVATOSSÁGOT, 
A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE 

HOGY AZ ALKALMAZÁS NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, 
SZERZÕI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT.
A készüléken harmadik fél webhelyeire mutató könyvjelzõk vagy hivatkozások 
lehetnek elõre telepítve. Harmadik fél webhelyeit készülékünkrõl is elérhetjük. 
A harmadik fél webhelyei nem állnak kapcsolatban Nokiával, és a Nokia ezekért 
a webhelyekért nem vállal semmilyen felelõsséget.. Az ilyen webhelyek felkeresése 
esetén tegyük meg  a biztonsággal vagy a tartalommal kapcsolatos 
óvintézkedéseket.
Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként 
eltérhet. A részletekrõl és az elérhetõ nyelvi csomagokról érdeklõdjünk egy Nokia 
márkakereskedõnél.
Egyes mûveletek és funkciók a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS-
szolgáltatástól, valamint a készülékek kompatibilitásától és a támogatott 
tartalomformátumoktól függenek. Bizonyos szolgáltatások csak külön díj 
ellenében vehetõk igénybe.
A szerzõjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengõhangokat is) 
és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy 
küldhetünk tovább.
A készülékkel kapcsolatos további fontos információkért tekintsük meg 
a felhasználói útmutatót.
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ban vagy katalógusban 
árlásához válasszuk az Opciók > 
. Megjelenik egy almenü, 
 az elem kívánt verzióját, 
 az árra vonatkozó adatokat. 
y milyen lehetõségek állnak 

hez válasszuk az Opciók > 

llításai
szüléken a szolgáltatótól vagy 
tõ legújabb tartalmakat. 
oz az Opciók > Beállítások 
k a következõ lehetõségek közül:

szthatjuk a szolgáltató 
záskor használandó hozzáférési 
tjuk, hogy a készülék minden 

e-e a hozzáférési pontot.

–Ha azt szeretnénk, hogy 
gy az alkalmazás automatikusan 
Igen lehetõséget.
Letöltés! 
A Letöltés! szolgáltatással felfedezhetjük, kipróbálhatjuk, 
megvásárolhatjuk, letölthetjük és frissíthetjük 
a tartalmakat, szolgáltatásokat és alkalmazásokat. 
A szolgáltatás használatával egyszerûen letölthetõk 
a játékok, csengõhangok, hátterek, alkalmazások és még 
sok egyéb dolog. A különbözõ szolgáltatók mappákba és 
katalógusokba rendezik a letölthetõ elemeket. 
A szolgáltatótól függ, hogy milyen tartalom érhetõ el.

A Letöltés! szolgáltatás a hálózati szolgáltatásokat 
használja a legfrissebb tartalom eléréséhez. A Letöltés! 
szolgáltatáson keresztül elérhetõ egyéb elemekkel 
kapcsolatos további információért forduljunk 
a szolgáltatóhoz, vagy az adott termék gyártójához, 
forgalmazójához.

A Letöltés! szolgáltatás folyamatos frissítésekkel biztosítja 
a szolgáltató által a készülékhez kínált legújabb tartalmat. 
A Letöltés! tartalmának kézzel történõ frissítéséhez 
válasszuk az Opciók > Frissítés lehetõséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a listán bizonyos mappák vagy 
katalógusok ne jelenjenek meg, például csak az általunk 
gyakran használt elemeket szeretnénk látni, válasszuk az 
Opciók > Elrejtés parancsot. Ha szeretnénk ismét 
láthatóvá tenni az elrejtett elemeket, válasszuk az 
Opciók > Mindent mutat lehetõséget.

A fõ nézetben, egy mappá
kiválasztott elem megvás
Megvásárlás lehetõséget
amelyben kiválaszthatjuk
továbbá megtekinthetjük
A szolgáltatótól függ, hog
rendelkezésre.

Ingyenes termék letöltésé
Letöltés lehetõséget.

A Letöltés! beá
Az alkalmazás frissíti a ké
az egyéb úton beszerezhe
A beállítások módosításáh
menüpont alatt válasszun

Hozzáférési pont –Kivála
szerveréhez való csatlako
pontot, valamint beállítha
egyes csatlakozáskor kérj

Automatikus megnyitás 
letöltés után a tartalom va
megnyíljon, válasszuk az 
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! Megtekintés megerõsít. –Ha azt szeretnénk, hogy 
letöltés elõtt a készülék kérje a tartalom vagy alkalmazás 
elõnézetének a jóváhagyását, akkor válasszuk az Igen 
lehetõséget. Az elõnézet automatikus letöltéséhez 
válasszuk a Nem lehetõséget.

Vásárlás megerõsítése –Ha azt szeretnénk, hogy 
a tartalom vagy alkalmazás megvásárlása elõtt a készülék 
kérje annak jóváhagyását, akkor válasszuk az Igen 
lehetõséget. Ha azt szeretnénk, hogy a termék kiválasztása 
után a vásárlási folyamat azonnal elinduljon, válasszuk 
a Megvásárlás, majd a Nem lehetõséget.

A bejegyzések megadása után válasszuk a Vissza 
lehetõséget.


