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helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata
on keelatud.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma
sellest ette teatamata.
KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK
MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA
NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU
SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD
OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT
TEAVITAMATA.
Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial
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KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD
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TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA
TEISI ÕIGUSI.
Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt
Nokia edasimüüjalt.
Mõned toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud sisuvormingutest. Mõnedele
teenustele kehtivad täiendavad tasud.
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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My Nokia
My Nokia teave
My Nokia on tasuta teenus, mis saadab teie Nokia
seadme jaoks regulaarselt tekstsõnumeid
näpunäidete, nippide ja toeteemadega. Selle abil
saate vaadata ka My Nokia WAP-saiti, kust leiate
teavet Nokia seadmete kohta ning saate alla
laadida helinaid, pilte, mänge ja rakendusi. My
Nokia teenuse kasutamiseks peab see teie riigis
saadaval olema ning teie teenusepakkuja peab
seda toetama. Teenuse kasutamiseks tuleb
registreeruda.
Registreerimiseks või registreeringu tühistamiseks
saadetavatele sõnumitele kehtivad kõnehinnad.
Tingimuste kohta leiate teavet oma seadmega
kaasasolevast dokumentatsioonist või veebisaidilt
www.nokia.com/mynokia.

My Nokia kasutamine
My Nokia kasutajaks registreerimiseks valige My
Nokia > Liitu My Nokiaga.
My Nokia WAP-saidi käivitamiseks brauseris valige
My Nokia > Ava My Nokia mobile.

My Nokia registreeringu tühistamiseks valige My
Nokia > Lõpeta tellimus.
My Nokia juhiste lugemiseks valige My Nokia >
Juhendid.
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