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Nokia, Nokia Connecting People, dan Nseries adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia
Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.
Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian maupun seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
sebelumnya dari Nokia.
Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa
pemberitahuan sebelumnya.
SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMEGANG LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA
DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.
ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DIHARUSKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT
MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEADAAN YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN
TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT
TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.
Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan
Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk
memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan
apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN
APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN
AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN
KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN,
HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Penanda dan link untuk situs internet pihak ketiga mungkin sudah terpasang di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui
perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak menyarankan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk
mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.
Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi
agen Nokia Anda.
Sebagian pengoperasian dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat dan format konten yang
didukung. Sebagian layanan dapat dikenakan biaya tambahan.
Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik, dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, atau ditransfer.
Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.
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Download!
Tentang Download!
Dengan Download!, Anda dapat menemukan, pratinjau,
membeli, men-download dan meningkatkan konten,
layanan serta aplikasi. Permainan, nada dering,
wallpaper, aplikasi, dan masih banyak lagi berada dalam
genggaman Anda. Item dikelompokkan dalam beberapa
katalog dan folder dari penyedia layanan yang berbeda.
Konten yang tersedia bergantung pada operator selular
Anda.
Download! menggunakan layanan jaringan Anda untuk
mengakses konten yang terbaru. Untuk informasi
mengenai item tambahan yang tersedia melalui
Download!, hubungi operator selular Anda, atau pemasok
atau produsen item tersebut.
Download! menerima pembaruan secara berkala,
sehingga Anda mendapatkan konten terbaru yang
ditawarkan operator selular untuk perangkat Anda.
Untuk memperbarui konten Download! secara manual,
pilih Pilihan > Refresh daftar.

Membeli dan men-download
item
Untuk membeli item yang dipilih dalam tampilan utama,
dalam folder, atau dalam katalog, pilih Pilihan > Beli.
Submenu terbuka dan Anda dapat memilih versi item
serta melihat informasi harga. Pilihan yang tersedia
tergantung pada penyedia layanan.
Untuk men-download item gratis, pilih Pilihan >
Download.

Pengaturan Download!
Download! memperbarui perangkat Anda dengan konten
terbaru yang tersedia pada operator selular Anda dan
saluran lainnya yang ada.
Pilih Pilihan > Pengaturan dan dari berikut ini:
● Jalur akses  — Memilih jalur akses yang akan

digunakan untuk menyambung ke server operator
selular dan untuk menentukan apakah perangkat
harus menanyakan jalur akses setiap kali digunakan.
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● Buka otomatis  — Otomatis membuka konten atau
aplikasi hasil download.

● Konfirm. dahulu pratinj.  — Memilih apakah akan
diminta konfirmasi sebelum men-download pratinjau
konten atau aplikasi.

● Konf. dahulu pembelian  — Memilih apakah akan
diminta konfirmasi sebelum membeli konten atau
aplikasi.

Setelah Anda selesai melakukan pengaturan, pilih
Kembali.
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