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© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał
dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie
mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez wyrażonej uprzednio
na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE
W DOWOLNY SPOSÓB.
ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I
DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO RZETELNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO
DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ
PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE
BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i
mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności
intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte
w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje. PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W
MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE
NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCZYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU
PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH
Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.
W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze
swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje
ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów
w tych witrynach.
Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły,
w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia.
Niektóre opcje i funkcje zależą od karty SIM i/lub sieci, właściwości MMS lub kompatybilności urządzeń i obsługiwanych formatów. Za korzystanie z
niektórych usług są naliczane dodatkowe opłaty.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może
być niemożliwe.



Więcej ważnych informacji o swoim urządzeniu znajdziesz w instrukcji obsługi.
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Pobierz!
Pobierz! — informacje
Aplikacja Pobierz! umożliwia znajdowanie i
wyświetlanie informacji o materiałach, usługach i
aplikacjach, a także kupowanie, pobieranie i
aktualizowanie ich. Dzięki tej aplikacji zyskasz
dostęp do gier, dźwięków dzwonka, tapet, aplikacji
oraz innych materiałów. Elementy są podzielone na
kategorie w katalogach i folderach
przyporządkowanych do różnych usługodawców.
Dostępne materiały zależą od usługodawcy.
Aplikacja Pobierz! uzyskuje dostęp do najbardziej
aktualnych materiałów za pomocą usług
sieciowych. Informacje o dodatkowych elementach
dostępnych za pośrednictwem aplikacji Pobierz!
można uzyskać od usługodawcy, dostawcy lub
producenta danego rozwiązania.
Aplikacja Pobierz! regularnie pobiera aktualizacje i
zapewnia użytkownikowi dostęp do najnowszych
materiałów oferowanych przez usługodawcę.
Aby zaktualizować zawartość aplikacji Pobierz!
ręcznie, wybierz Opcje > Odśwież listę.

Kupowanie i pobieranie
materiałów
Aby kupić wybrany materiał w widoku głównym,
folderze lub katalogu, wybierz Opcje > Kup.
Zostanie otwarte podmenu, w którym można
wybrać wersję materiału i zobaczyć informacje o
cenie. Dostępne opcje zależą od usługodawcy.
Aby pobrać bezpłatny element, wybierz Opcje >
Pobierz.

Pobierz! — ustawienia
Aplikacja Pobierz! aktualizuje urządzenie za
pomocą najnowszych materiałów dostępnych za
pośrednictwem usługodawcy oraz innych
dostępnych kanałów.
Wybierz Opcje > Ustawienia i jedną z
następujących opcji:
● Punkt dostępu  — Wybierz punkt dostępu, za

pomocą którego chcesz się łączyć z serwerem
usługodawcy. Zdecyduj też, czy urządzenie ma
potwierdzać wybór punktu dostępu przed
każdym połączeniem.
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● Automatycz. otwieranie  — Po pobraniu
otwieraj materiał lub aplikację automatycznie.

● Najpierw potw. podgląd  — Wybierz, czy
aplikacja ma pytać o potwierdzenie przed
pobraniem podglądu materiału lub aplikacji.

● Najpierw potw. zakup  — Wybierz, czy
aplikacja ma pytać o potwierdzenie przed
kupieniem materiału lub aplikacji.

Przed potwierdzeniem ustawień wybierz Wróć.
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