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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.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Voit käyttää laitteellasi myös kolmansien
osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia
sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.
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.
Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.
Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.
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Lataa-sovellus
Tietoja Lataa-sovelluksesta
Lataa-sovelluksella voit etsiä, esikatsella, ostaa,
hakea ja päivittää sisältöä, palveluja ja sovelluksia.
Pelejä, soittoääniä, taustakuvia, sovelluksia ja
paljon muuta käden ulottuvilla. Kohteet on
luokiteltu eri palveluntarjoajien tarjoamiin
katalogeihin ja kansioihin. Saatavilla oleva sisältö
vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.
Lataa-sovellus käyttää uusinta sisältöä
verkkopalvelujen avulla. Lisätietoja Lataa-
sovelluksessa käytettävissä olevista lisäkohteista
saat palveluntarjoajalta tai kohteen toimittajalta
tai valmistajalta.
Lataa-sovellus vastaanottaa jatkuvasti päivityksiä
ja näyttää sinulle palveluntarjoajan laitteeseesi
tarjoaman uusimman sisällön.
Voit päivittää Lataa-sovelluksen sisällön
valitsemalla Valinnat > Päivitä lista.

Kohteiden ostaminen ja
hakeminen
Jos haluat ostaa päänäkymästä, kansiosta tai
katalogista valitsemasi kohteen, valitse Valinnat >
Osta. Näyttöön tulee alivalikko, josta voit valita
kohteen version ja tarkastella hintatietoja.
Käytettävissä olevat valinnat vaihtelevat
palveluntarjoajan mukaan.
Voit hakea maksuttoman kohteen valitsemalla
Valinnat > Hae.

Lataa-sovelluksen asetukset
Lataa-sovellus päivittää laitteeseen uusimman
saatavilla olevan sisällön palveluntarjoajalta ja
muista käytettävistä olevista kanavista.
Valitse Valinnat > Asetukset ja jokin seuraavista:
● Yhteysosoite  — Voit valita yhteysosoitteet,

joita käyttämällä laite muodostaa yhteyden
palveluntarjoajaan palvelimeen, tai voit asettaa
laitteen kysymään yhteysosoitteen joka kerran,
kun käytät sovellusta.4



● Automaattinen avaus  — Voit asettaa sisällön
tai sovelluksen avautumaan automaattisesti
haun jälkeen.

● Vahvista esikats. ensin  — Voit valita, kysyykö
laite vahvistuksen, ennen kuin se hakee sisällön
tai sovelluksen esikatselun.

● Vahvista osto ensin  — Voit valita, kysyykö laite
vahvistuksen ennen sisällön tai sovelluksen
ostamista.

Kun olet määrittänyt asetukset, valitse Takaisin.
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