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© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nseries“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia
Corporation” garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.
Draudžiama bet kokiu būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia” pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente
aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ
PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS
SUKĖLUSIOS.
ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO
NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ
KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ
KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.
Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove.
„Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės
už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis
susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS,
JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI.
TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ
ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ
ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti
iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.
Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.
Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti
įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.
Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės ir/arba tinklo, MMS pranešimų arba prietaisų ir palaikomų turinio formatų suderinamumo.
Kai kurios paslaugos yra papildomai apmokestinamos.
Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.
Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.
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Atsisiųskite!
Apie „Atsisiųskite!“
Naudodami „Atsisiųskite!“, galite atrasti,
peržiūrėti, įsigyti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį,
paslaugas ir programas. Galite lengvai pasiekti
žaidimus, skambėjimo tonus, užsklandas,
programas ir dar daugiau. Elementai skirstomi į
kategorijas skirtingų paslaugų teikėjų katalogais ir
aplankais. Pasiekiamas turinys priklauso nuo
paslaugų teikėjo.
„Atsisiųskite!“ naudoja tinklo paslaugas, kad
pasiektų naujausią turinį. Plačiau apie
„Atsisiųskite!“ pasiekiamus papildomus elementus
sužinosite iš paslaugų teikėjo arba elemento
tiekėjo ar gamintojo.
„Atsisiųskite!“ nuolatos priima naujinius ir suteikia
naujausią paslaugų teikėjo jūsų prietaisui siūlomą
turinį.
Norėdami atnaujinti „Atsisiųskite!“ turinį rankiniu
būdu, pasirinkite Funkcijos > Atnaujinti sąrašą.

Elementų įsigijimas ir
atsisiuntimas
Norėdami atsisiųsti pagrindiniame rodinyje,
aplanke ar kataloge esantį elementą, pasirinkite
Funkcijos > Pirkti. Atidaromas submeniu,
kuriame galite pasirinkite elemento versiją ir
peržiūrėti kainos informaciją. Pasiekiamos
parinktys priklauso nuo paslaugų teikėjo.
Norėdami atsisiųsti nemokamą elementą,
pasirinkite Funkcijos > Parsisiųsti.

„Atsisiųskite!“ parametrai
„Atsisiųskite!“ atnaujina jūsų prietaisą naujausiu
jūsų paslaugų teikėjo arba kitų galimų kanalų
siūlomu turiniu.
Pasirinkite Funkcijos > Parametrai, tada iš toliau
pateiktų:
● Prieigos taškas  — Pasirinkite prieigos tašką,

naudojamą prisijungti prie paslaugų teikėjo
serverio, ir nurodykite, ar prietaisas reikalaus
nurodyti prieigos tašką kiekvieną kartą, kai jį
naudosite.
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● Automatinis atidarymas  — Automatiškai
atidarykite turinį ar programą, kai tik šie bus
atsiųsti.

● Pirma patvirt. peržiūrą  — Pasirinkite, ar norite,
kad jūsų būtų prašoma patvirtinti turinio ir
programos peržiūros atsisiuntimą.

● Pirma patvirt. pirkimą  — Pasirinkite, ar norite,
kad jūsų būtų prašoma patvirtinti turinio ar
programos įsigijimą.

Kai nustatysite parametrus, pasirinkite Atgal.
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