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© 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.
Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.
Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere
aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.
Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve
yenilik yapma hakkını saklı tutar.
UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN
OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR
VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE
BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN
DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BIR ZAMANDA,
ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.
Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından
oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu
uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi
hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA,
UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ
OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN
DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL
ETMEKTESİNİZ.
Bazı ürünlerin ve uygulamaları ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize
danışın.

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e ya da cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler
ayrı bir ücrete tabidir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.
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My Nokia
My Nokia hakkında
My Nokia, size, düzenli olarak Nokia cihazınızla ilgili
ipuçları ve destek bilgileri içeren kısa mesajlar
gönderen ücretsiz bir servistir. Ayrıca bu servis, My
Nokia WAP sitesini taramanıza da olanak sağlar. Bu
sitede, Nokia cihazlarıyla ilgili bilgiler bulabilir ve
ses, grafik, oyun ve uygulama indirebilirsiniz. My
Nokia servisinin kullanılabilmesi için, bu servisin
ülkenizde kullanılabilir olması ve servis sağlayıcınız
tarafından desteklenmesi gerekir. Servisi
kullanmak için kaydolmanız gerekir.
Kaydolmak veya aboneliğinizi iptal etmek için
mesaj gönderdiğinizde ücret ödemeniz gerekir.
Hükümler ve koşullar için, cihazınızla birlikte verilen
belgelere bakın veya  www.nokia.com/mynokia
adresini ziyaret edin.

My Nokia nasıl kullanılır?
My Nokia servisine kaydolmak için, My Nokia > My
Nokia'ya Kaydol seçeneğini belirleyin.

My Nokia WAP sitesini tarayıcınızda başlatmak için,
My Nokia > My Nokia cihazına git seçeneğini
belirleyin.
My Nokia servisi aboneliğinizi iptal etmek için, My
Nokia > Aboneliği Sonlandır seçeneğini
belirleyin.
My Nokia ile ilgili talimatları görmek için, My
Nokia > Talimatlar seçeneğini belirleyin.
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