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Nghiêm cấm nhân bản, chuyển nhượng, phân phối, hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi không được Nokia cho phép
trước bằng văn bản.
Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này
mà không cần thông báo trước.
TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG
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NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG." NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC
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Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với điện thoại có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các cá nhân hoặc đơn vị không có mối liên kết hay
quan hệ gì với Nokia. Nokia không sở hữu bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của bên thứ ba. Do vậy, Nokia không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
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thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm
nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội
dung.
Sự sẵn có các sản phẩm cụ thể, các ứng dụng và các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham kháo với đại lý Nokia của
quý khách về các chi tiết, và sự có sẵn các tùy chọn ngôn ngữ.
Một số hoạt động và tính năng của máy phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và
các dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.



Việc bảo hộ bản quyền có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển một số hình ảnh, nhạc, và các nội dung khác.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý vị.
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Tải về!
Giới thiệu về Tải về!
Với Tải về!, bạn có thể khám phá, xem trước, mua, tải về,
nâng cấp nội dung, dịch vụ, và ứng dụng. Trò chơi, nhạc
chuông, hình nền, ứng dụng, và nhiều nội dung khác truy
cập dễ dàng. Các mục nội dung được phân loại trong
catalog và các thư mục do những nhà cung cấp dịch vụ
khác nhau cung cấp. Nội dung khả dụng tùy thuộc vào nhà
cung cấp dịch vụ.
Tải về! sử dụng các dịch vụ mạng của bạn để truy cập vào
các nội dung được cập nhật mới nhất. Để biết thêm thông
tin về các mục dữ liệu khác khả dụng trong Tải về!, hãy
liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp hoặc
nhà sản xuất sản phẩm.
Tải về! liên tục nhận các bản cập nhật và cung cấp cho bạn
nội dung mới nhất mà nhà cung cấp dịch vụ dành cho điện
thoại của bạn.
Để cập nhật nội dung trong Tải về! theo cách thủ công,
chọn Lựa chọn > Tái nạp danh sách.

Mua và tải về các mục
Để mua mục đã chọn trong giao diện chính, trong một thư
mục, hoặc một catalog, chọn Lựa chọn > Mua. Một menu
phụ sẽ mở ra, ở đây bạn có thể chọn phiên bản của mục
này và xem thông tin về giá. Tính khả dụng của các tùy
chọn phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.
Để tải xuống một mục miễn phí, chọn Lựa chọn > Tải
về.

Cài đặt Tải về!
Tải về! sẽ cập nhật điện thoại của bạn bằng nội dung mới
nhất hiện có từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn và các kênh
dữ liệu hiện có khác.
Chọn Tùy chọn > Cài đặt và chọn một trong các tùy chọn
sau:
● Điểm truy cập  — Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng

để kết nối với server của nhà cung cấp dịch vụ hoặc cài
điện thoại hỏi hoặc không hỏi điểm truy cập mỗi lần
bạn sử dụng điểm truy cập.

● Tự động mở  — Tự động mở nội dung hoặc ứng dụng
sau khi tải về.
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● X.nhận b.ng.thử trước  — Chọn yêu cầu hoặc không
yêu cầu xác nhận trước khi tải về phần xem trước của
nội dung hoặc ứng dụng.

● X.nhận việc mua trước  — Chọn hỏi hoặc không hỏi
xác nhận trước khi mua nội dung hoặc ứng dụng.

Sau khi bạn đã hoàn tất việc cài đặt, chọn Quay về.
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