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© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nseries ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme.
Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.
Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā
dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM,
KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.
ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, “KĀDS TAS IR”. IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS
NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA
SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.
Kopā ar ierīci nodrošinātās trešo personu programmas, iespējams, ir veidojušas vai arī tās pieder ar Nokia nesaistītām fiziskām vai juridiskām personām.
Nokia nepieder ne šo trešo personu programmu autortiesības, ne intelektuālā īpašuma tiesības. Līdz ar to Nokia neuzņemas nekādu atbildību par
lietotāja atbalstu vai šo programmu darbību, kā arī šajās programmās vai materiālos sniegto informāciju. Nokia par trešo personu programmām
nesniedz nekādu garantiju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JŪS ATZĪSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROŠINĀTAS TĀDAS, “KĀDAS TĀS IR”, BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM
VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI. JŪS APZINĀTIES, KA NE NOKIA, NE TĀS FILIĀLES NESNIEDZ NEDZ TIEŠUS, NEDZ NETIEŠUS
APSTIPRINĀJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT ARĪ NOSAUKUMA UN KVALITĀTES GARANTIJAS, ATBILSTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ GARANTIJU, KA ŠĪS
PROGRAMMAS NEPĀRKĀPJ NEKĀDAS TREŠO PERSONU PATENTU, AUTORTIESĪBU UN PREČU ZĪMJU LIETOŠANAS TIESĪBAS VAI CITAS TIESĪBAS.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību
noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.
Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, no MMS vai arī no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži
pakalpojumi tiek mainīti atsevišķi.
Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsit lietotāja rokasgrāmatā.
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My Nokia
Par pakalpojumu My Nokia
My Nokia ir bezmaksas pakalpojums, kurš regulāri
nosūta jums teksta ziņas, kas satur padomus,
ieteikumus un atbalstu jūsu Nokia ierīcei. Tas
nodrošina arī iespēju pārlūkot My Nokia WAP vietni,
kur ir atrodama informācija par Nokia ierīcēm un no
kuras var lejupielādēt zvanu signālus, grafiku,
spēles un programmas. Lai izmantotu pakalpojumu
My Nokia, tam ir jābūt pieejamam jūsu valstī un to
ir jāatbalsta jūsu pakalpojumu sniedzējam. Lai
izmantotu pakalpojumu, nepieciešama
pierakstīšanās.
Sūtot pierakstīšanās vai abonementa anulēšanas
ziņas, ir spēkā tālruņa sarunas izmaksas.
Noteikumus un nosacījumus skatiet ierīces
dokumentācijā vai vietnē  www.nokia.com/
mynokia.

Kā lietot pakalpojumu My
Nokia
Lai abonētu pakalpojumu My Nokia, izvēlieties My
Nokia > Pieteikties My Nokia.

Lai atvērtu My Nokia WAP vietni savā
pārlūkprogrammā, izvēlieties My Nokia > Atvērt
My Nokia.
Lai anulētu pakalpojuma My Nokia abonementu,
izvēlieties My Nokia > Atcelt abonēšanu.
Lai apskatītu pakalpojuma My Nokia lietošanas
instrukcijas, izvēlieties My Nokia > Instrukcijas.
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