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Tlaèidlá a súèasti (pohåad spredu)
Èíslo modelu: Nokia N81-3

V nasledujúcom texte pou¾ívame oznaèenie Nokia N81.

1 Hracie tlaèidlá  a  
2 Otvor pre pamä»ovú kartu
3 Výberové tlaèidlá
4 Mediálne tlaèidlá:

•  Tlaèidlo Ïalej 
•  Tlaèidlo Prehra»/Preru¹i» 
•  Tlaèidlo Zastavi» 
•  Tlaèidlo Predo¹lé 

5 Tlaèidlo Vola» 
6 Tlaèidlo Menu 
7 Èíselné tlaèidlá
8 Koliesko navigaèného tlaèidla Navi™, ïalej oznaèované 

ako navigaèné tlaèidlo
9 Tlaèidlo Vymaza» 
10 Multimediálne tlaèidlo 
11 Tlaèidlo Koniec 
12 Sekundárna kamera na videohovory
13 Slúchadlo
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sti (pohåad zhora)

okia pre kompatibilné headsety 

sti 
u)

u
 pripojenie ku kompatibilnému 
Tlaèidlá a súèasti 
(pohåad zozadu a zboku)
1 Stereoreproduktory s 3D efektom
2 Blesk fotoaparátu
3 Fotoaparát na fotografovanie snímok s vysokým 

rozlí¹ením a nahrávanie videoklipov
4 Tlaèidlo Zoom/Hlasitos»
5 Tlaèidlo snímania 

Tlaèidlá a súèa
1 Vypínaè 
2 3,5 mm AV konektor N

a slúchadlá
3 Prepínaè blokovania

Tlaèidlá a súèa
(pohåad zospod
1 Konektor pre nabíjaèk
2 Konektor microUSB na

poèítaèu



4

 dr¾iaka karty. Skontrolujte, èi 
eruje ku skosenému rohu dr¾iaka 

aktmi na karte je otoèená smerom 
asuòte spä» do otvoru (4). 

tak, aby sa najprv horný okraj 
asti prístroja (6). Zatlaèením 
padne na miesto (7).
Vlo¾enie karty SIM alebo USIM a batérie
Karta USIM je roz¹írenou verziou karty SIM a podporujú ju 
mobilné telefóny urèené pre siete UMTS.

Uchovávajte v¹etky karty SIM mimo dosahu malých detí.

Pred vybratím batérie prístroj v¾dy vypnite a odpojte od 
nabíjaèky.

O dostupnosti a mo¾nostiach pou¾ívania slu¾ieb SIM karty 
sa informujte u dodávateåa svojej SIM karty. Mô¾e ním by» 
poskytovateå slu¾ieb alebo iný dodávateå.

1 Prístroj otoète zadnou stranou k sebe, stlaète poistku 
(1) a nadvihnite kryt (2).

2 Dr¾iak karty SIM vytiahnite z otvoru (3).

3 Kartu SIM vlo¾te do
skosený roh karty sm
a zlatá plô¹ka s kont
nadol. Dr¾iak karty z

4 Vlo¾te batériu (5).

5 Znova nasaïte kryt 
zasunul do zadnej è
spodnej èasti kryt za
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ra.
 miesto,
vaknutie.

rty
spodného rohu dvierok a vysuòte 

amä»ovú kartu z otvoru.
rty 
jte pamä»ovú kartu uprostred 
stup na kartu. Ak vyberiete kartu 
a, mô¾e dôjs» k po¹kodeniu 
ístroja, a dáta ulo¾ené na karte 
Pamä»ová karta
Kompatibilnú pamä»ovú kartu microSD mô¾ete pou¾íva» 
ako osobitný ukladací priestor a ¹etri» tak miesto v pamäti 
prístroja. Na pamä»ovej karte mô¾ete tie¾ zálohova» 
informácie z pamäte prístroja.

Pou¾ívajte iba kompatibilné karty microSD schválené 
spoloènos»ou Nokia, urèené na pou¾itie v tomto prístroji. 
Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre 
pamä»ové karty, ale karty niektorých znaèiek nemusia 
by» úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri pou¾ití 
nekompatibilnej karty mô¾e dôjs» k po¹kodeniu karty 
a prístroja a mô¾e dôjs» aj k poru¹eniu dát, ulo¾ených 
na karte.

Uchovávajte v¹etky pamä»ové karty mimo dosahu malých 
detí.
Vlo¾enie pamä»ovej karty
1 Vlo¾te prst do åavého 

spodného rohu dvierok 
a vysuòte ich do strany.

2 Vlo¾te do otvoru 
pamä»ovú kartu. 
Skontrolujte, èi plô¹ka
s kontaktmi smeruje 
nadol.

3 Zatlaète kartu dovnút
Keï karta zapadne na
budete poèu» jemné c

4  Zatvorte dvierka.

Vysunutie pamä»ovej ka
1 Vlo¾te prst do åavého 

ich do strany.
2 Potlaèením uvoånite p
3 Vybratie pamä»ovej ka

 Dôle¾ité: Nevybera
èinnosti, keï prebieha prí
poèas zápisu alebo èítani
pamä»ovej karty ako aj pr
sa mô¾u znièi».
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èidiel (Keyguard)
né, na displeji sa zobrazuje 

aèidlá, posuòte prepínaè 

kova», posuòte prepínaè 

ajú tlaèidlá zablokova» po 
ytu, stlaète tlaèidlo  a vyberte 
tavenia > V¹eobecné > Riad. 
rany tlaè. > Zapn. po zatv. krytu, 
ebo V¾dy ¾iada». 

lá po urèitom èase alebo zatvorení 
kovali automaticky, stlaète 
lo¾ku Nástroje > Nastavenia > 

> Telefón a SIM karta > Interval 

kované, dá sa vola» na oficiálne 
mované vo va¹om prístroji. 
Zapnutie telefónu
1 Stlaète a podr¾te tlaèidlo .
2 Ak prístroj vy¾iada kód PIN alebo 

blokovací kód, zadajte ho a stlaète 
åavé výberové tlaèidlo. Od výrobcu 
máte nastavený blokovací kód 
12345.

Vá¹ prístroj má vnútorné antény.

 Poznámka: Podobne ako pri 
iných rádiofrekvenèných 
prístrojoch sa zbytoène 
nedotýkajte antény, keï ju prístroj vyu¾íva. Nedotýkajte 
sa celulárnej antény napríklad poèas hovoru. Kontakt 
s vysielacou alebo prijímacou anténou zhor¹uje kvalitu 
rádiovej komunikácie a mô¾e spôsobi», ¾e prístroj bude 
pracova» s vy¹¹ím výkonom, ne¾ je normálne potrebné, 
a zní¾i sa výdr¾ batérie.

1 Celulárna anténa
2 Technológia Bluetooth/

anténa bezdrôtovej siete 
LAN

Blokovanie tla
Ak sú tlaèidlá zablokova
ikona .

Ak chcete zablokova» tl
blokovania. 

Ak chcete tlaèidlá odblo
blokovania.

Ak chcete zvoli», èi sa m
zatvorení posuvného kr
polo¾ku Nástroje > Nas
krytom > Aktivácia och
Vypn. po zatv. krytu al

Ak chcete, aby sa tlaèid
posúvacieho krytu zablo
tlaèidlo  a vyberte po
V¹eobecné > Ochrana
autoblok. kláves.

Aj keï sú tlaèidlá zablo
tiesòové èíslo, naprogra
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a sa zobrazí aplikácia Uvítanie. 
 mo¾ností:

ete konfigurova» rôzne 
tavenia e-mailových správ.

te prenies» obsah, napríklad 
ára, z kompatibilného prístroja 

nájdete v pou¾ívateåskej príruèke.

» uká¾ku funkcií svojho prístroja.

nie otvori» neskôr, stlaète tlaèidlo 
troje > Pomôcky > Uvítanie. 
te otvori» aj cez umiestnenia 
Nabitie batérie
1 Zapojte kompatibilnú 

nabíjaèku do sie»ovej 
zásuvky.

2 Zapojte ¹núru z nabíjaèky 
do telefónu. Ak je batéria 
úplne vybitá, indikátor 
nabíjania sa mô¾e 
zobrazi» a¾ po chvíli.

3 Keï je batéria úplne 
nabitá, indikátor nabíjania sa prestane pohybova». 
Odpojte nabíjaèku z prístroja a potom zo sie»ovej 
zásuvky.

Uvítanie
Po prvom zapnutí prístroj
Vyberte si z nasledujúcich

Sprievodca nast., ak chc
nastavenia, napríklad nas

Pren. medzi tel., ak chce
kontakty a polo¾ky kalend
Nokia. Ïal¹ie informácie 

Demo, ak si chcete pozrie

Ak chcete aplikáciu Uvíta
 a vyberte polo¾ku Nás

Jednotlivé aplikácie mô¾e
v menu.
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huje zlo¾ky pre konkrétny 
apríklad hudbu, fotografie a hry. 
 v multimediálnom menu, pou¾ite 
 koliesko navigaèného tlaèidla.

da» pomocou mediálnych tlaèidiel 
).

nia mô¾ete fotografova» snímky 
tlaèením a podr¾aním tlaèidla 
fotoaparát. Obrázky nasnímate 
. V aplikácii Re¾im videa mô¾ete 
 nahráva» videoklipy. 

tosti mô¾ete zvý¹i» alebo zní¾i» 
hovoru alebo pri poèúvaní zvuku. 
k v aplikácii Foto-Video slú¾ia 
blí¾enie alebo oddialenie záberu.

iel mô¾ete ovláda» funkcie pri hraní 
Galéria mô¾ete pomocou hracích 
ddiali» zobrazenie.
Tlaèidlá a navigácia
Tlaèidlo Menu 

Pomocou tlaèidla Menu mô¾ete otvori» hlavné menu. 
Ak v otvorenej aplikácii stlaèíte tlaèidlo , aplikácia sa 
presunie na pozadie. Medzi otvorenými aplikáciami mô¾ete 
prepína» stlaèením a podr¾aním tlaèidla .

Navigaèné tlaèidlo Navi

Pomocou navigaèného tlaèidla sa 
mô¾ete pohybova» v menu ( , , 

, ) a vybera» polo¾ky ( ). Ak 
chcete aktivova» ïal¹ie funkcie 
navigaèného kolieska Navi™, stlaète 
tlaèidlo  a vyberte polo¾ku 
Nástroje > Nastavenia > 
V¹eobecné > Koliesko Navi > Koliesko Navi > Zapnuté. 
Pomocou tejto funkcie mô¾ete prechádza» po okrajoch 
tlaèidla v smere alebo proti smeru hodinových ruèièiek a:
• prechádza» medzi skladbami v prehrávaèi hudby,
• pohybova» sa v menu Galéria,
• pohybova» sa v menu Multimédiá.

Multimediálne tlaèidlo 

Multimediálne tlaèidlo umo¾òuje rýchly prístup 
k multimediálnemu obsahu v menu Multimédiá. 
Ak chcete otvori» alebo zatvori» menu Multimédiá, 
stlaète tlaèidlo .

Menu Multimédiá obsa
multimediálny obsah, n
Ak sa chcete pohybova»
navigaèné tlaèidlo alebo

Mediálne tlaèidlá

Prehrávanie mô¾ete ovlá
( , ,  a 

Tlaèidlo snímania 

Pomocou tlaèidla sníma
a nahráva» videoklipy. S

 aktivujete hlavný 
stlaèením tlaèidla 
stlaèením tlaèidla 

Tlaèidlá hlasitosti

Pomocou tlaèidiel hlasi
úroveò hlasitosti poèas 
Pri fotografovaní snímo
tlaèidlá hlasitosti na pri

Hracie tlaèidlá

Pomocou hracích tlaèid
hier N-Gage™. V menu 
tlaèidiel priblí¾i» alebo o



9

by podporuje napríklad formáty 
+, .mp3, .wav a .wma. Aplikácia 
 nutne podporova» v¹etky funkcie 
ky varianty daného formátu. 
vyberte polo¾ku Hudba > Preh. 

ladbu, ktorú chcete poèúva», 
yberte príslu¹né kategórie. 
te pohybova» posúvaním prsta 
 tlaèidla.
atý súbor alebo zoznam súborov, 

a sa vybra» viac skladieb, ktoré 
olo¾ku Voåby > Ís» do 

alizova» kvalitu poèúvaného 
eadset dodané vankú¹iky.
Skratky
• Medzi otvorenými aplikáciami mô¾ete prepína» 

stlaèením a podr¾aním tlaèidla .
Ak nechávate na pozadí be¾a» aplikácie, zvy¹ujú sa 
po¾iadavky na energiu batérie a výdr¾ batérie sa zní¾i.

• Ak chcete aktivova» fotoaparát, stlaète a podr¾te 
tlaèidlo .

• Odkazovú schránku (slu¾ba siete) zavoláte stlaèením 
a podr¾aním tlaèidla .

• Ak chcete otvori» menu Multimédiá, stlaète 
tlaèidlo .

• Ak chcete zmeni» profil, stlaète tlaèidlo  a vyberte 
niektorý profil.

• Ak chcete prepína» medzi profilmi Normál a Tichý, 
stlaète a podr¾te tlaèidlo . Ak máte slu¾bu 
alternatívnej linky (slu¾ba siete), mô¾ete takto prejs» 
od jednej linky k druhej.

• Zoznam posledných volaných èísel otvoríte stlaèením 
tlaèidla .

• Ak chcete pou¾íva» hlasové povely, stlaète a podr¾te 
pravé výberové tlaèidlo.

• Ak chcete spusti» prehliadaè (slu¾ba siete), stlaète 
a podr¾te tlaèidlo .

Hudba
Aplikácia Prehrávaè hud
súborov .aac, .aac+, .eaac
Prehrávaè hudby nemusí
formátu súborov ani v¹et
1 Stlaète tlaèidlo  a 

hudby > Hudba.
2 Ak chcete prejs» na sk

v ponúkaných menu v
V zoznamoch sa mô¾e
po okraji navigaèného

3 Ak chcete prehra» vybr
stlaète tlaèidlo .

Ak chcete v okne Prehráv
chcete prehra», vyberte p
Hudobného menu.

 Tip: Ak chcete optim
zvuku, pripevnite na h
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olený re¾im pripojenia USB, stlaète 
olo¾ku Nástroje > Pripojenie > 

ocou aplikácie 
yer
ácie Windows Media Player 

ových obchodoch vyhåada» 
ediálny obsah a synchronizova» 

ie hudby sa mô¾e medzi 
plikácie Windows Media Player 
 kompatibilite aplikácie Windows 
ka» na webovej stránke spoloènosti 
1.

atibilnému poèítaèu. Ak pou¾ívate 
ji vyberte ako typ pripojenia 
rávaè. 

oj ku kompatibilnému poèítaèu 
voånej pamäte, aplikácia Windows 
nuálnu synchronizáciu. Manuálna 
je vybra» skladby a zoznamy 
resunú», kopírova» alebo odstráni».
0

Prenos hudby
Hudbu mô¾ete prená¹a» z kompatibilného poèítaèa alebo 
iného kompatibilného zariadenia pou¾itím kompatibilného 
dátového USB kábla alebo bezdrôtového pripojenia 
Bluetooth.

Hudbu mô¾ete prená¹a» tromi spôsobmi:
• Ak chcete na poèítaèi vidie» svoje zariadenie ako 

externé veåkokapacitné zariadenie, na ktoré mo¾no 
prená¹a» dátové súbory, pripojte ho pomocou 
kompatibilného dátového kábla USB alebo 
bezdrôtového pripojenia Bluetooth. Ak pou¾ívate kábel 
USB, ako re¾im pripojenia vyberte mo¾nos» Prenos dát.

• Ak chcete synchronizova» hudbu pomocou aplikácie 
Windows Media Player, pripojte kompatibilný kábel 
USB a ako re¾im pripojenia vyberte mo¾nos» Prehrávaè 
hudby. Ïal¹ie informácie nájdete v príslu¹ných 
návodoch a pomocníkoch aplikácie Windows
Media Player. 

• Ak chcete pou¾i» aplikáciu Nokia Music Manager zo 
softvéru Nokia Nseries PC Suite, pripojte kompatibilný 
USB kábel a ako re¾im pripojenia vyberte PC Suite. 
Ïal¹ie informácie nájdete v pou¾ívateåskej príruèke 
balíka Nokia Nseries PC Suite.

Re¾imy Veåkokapacitné zariadenie a Prehrávaè hudby 
mo¾no pou¾íva» len pre súbory ulo¾ené vo veåkokapacitnej 
pamäti prístroja.

Ak chcete zmeni» predv
tlaèidlo  a vyberte p
USB > Re¾im USB.

Synchronizácia pom
Windows Media Pla

 Tip: Pomocou aplik
si mô¾ete v internet
a zakúpi» digitálny m
ho s prístrojom.

Funkènos» synchronizác
jednotlivými verziami a
lí¹i». Ïal¹ie informácie o
Media Player mô¾ete zís
Nokia v sekcii Nokia N8

Pripojte prístroj ku komp
pripojenie USB, v prístro
mo¾nos» Mediálny preh

Keï pripojíte svoj prístr
a nie je v òom dostatok 
Media Player vyberie ma
synchronizácia umo¾òu
skladieb, ktoré chcete p
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 Nokia 
kia (slu¾ba siete) mô¾ete 
pova» hudbu na naèítanie do 
ete kupova» hudbu, najskôr sa 
íslu¹nej slu¾be.

nos» Hudobného obchodu Nokia 
 webovú lokalitu 

ý obchod Nokia, stlaète tlaèidlo 
ba > Hud. obchod. Prístup 

by ste mali v prístroji platné 
et. Ïal¹ie informácie nájdete 
ného obchodu Nokia výberom 

ô¾ete v kompatibilnom poèítaèi 
kia.com. Na hlavnej stránke 
ia vyberte polo¾ku Pomocník 
ny.
Vykonajte nasledujúce kroky:
1 Ak je pripojených viac zariadení, po spojení vá¹ho 

prístroja s aplikáciou Windows Media Player vyberte 
svoj prístroj na navigaènom paneli.

2 Skladby alebo albumy, ktoré chcete synchronizova», 
presuòte na panel zoznamu. Ak chcete skladby alebo 
albumy odstráni», vyberte polo¾ku zo zoznamu 
a kliknite na mo¾nos» Odstráni» zo zoznamu.

3 Skontrolujte, èi panel zoznamu obsahuje súbory, ktoré 
chcete synchronizova», a èi je v prístroji dostatok voånej 
pamäte. Ak chcete spusti» synchronizáciu, kliknite na 
mo¾nos» Spusti» synchronizáciu.

Ïal¹ie informácie nájdete v pou¾ívateåskej príruèke. 

Hudobný obchod
V hudobnom obchode No
vyhåadáva», prezera» a ku
svojho prístroja. Ak si chc
musíte zaregistrova» v pr

Ak si chcete overi» dostup
vo va¹ej krajine, nav¹tívte
music.nokia.com.

Ak chcete otvori» Hudobn
 a vyberte polo¾ku Hud

k tejto slu¾be vy¾aduje, a
miesto prístupu na intern
na hlavnej stránke Hudob
polo¾ky Pomocník.

Hudobný obchod Nokia m
otvori» z lokality music.no
Hudobného obchodu Nok
a zobrazia sa ïal¹ie poky
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je kompatibilný s platformou 
ormy N-Gage mô¾ete naèítava» 
ry pre viacerých hráèov.

in¹talovaná jedna z uvedených 

-Gage – pomocou tejto aplikácie 
nie mô¾ete získa» informácie 
-Gage, vyskú¹a» demoverzie hier 
va» kompletnú aplikáciu N-Gage, 

 aplikácia s kompletnou ponukou 
eèný zá¾itok z hier N-Gage, 
ádza aplikáciu Discover N-Gage. 
nové hry, vyskú¹a» a kupova» 
l¹ích hráèov, získava» prístup 
alostiam, chatu a e¹te oveåa viac. 
usia by» v èase in¹talácie softvéru 

 Aktualizácie softvéru nájdete na 
e.com.

 tlaèidla  a výberom polo¾ky Hry.

e vychutna» naplno, musíte ma» 
ístup na internet, a to cez 

drôtovú sie» LAN. Ïal¹ie informácie 
m poskytne poskytovateå slu¾ieb. 

 na webovej adrese www.n-gage.com.
2

Nokia Podcasting 
Pomocou aplikácie Nokia Podcasting mô¾ete 
prostredníctvom svojho prístroja bezdrôtovo vyhåadáva», 
objednáva» si alebo naèítava» podcasty alebo prehráva», 
spravova» a zdieåa» audio- a videopodcasty.

Ak chcete otvori» zlo¾ku Podcasty, stlaète tlaèidlo  
a vyberte polo¾ku Hudba > Podcasty.

Ïal¹ie informácie nájdete v roz¹írenej 
pou¾ívateåskej príruèke na webovej stránke 
http://www.nokia.sk/support/guides_and_demos.php.

Rádio 
1 Pripojte k prístroju kompatibilný headset.
2 Stlaète tlaèidlo  a vyberte polo¾ku Hudba > Radio. 
3 Ak chcete spusti» vyhåadávanie staníc, stlaète tlaèidlo 

 alebo , prípadne stlaète a podr¾te mediálne 
tlaèidlá  alebo . 

Ak chcete zobrazi» vizuálny obsah, ktorý vysiela naladená 
stanica, vyberte polo¾ku  alebo Voåby > Zapnú» 
vizuálnu slu¾bu (slu¾ba siete).

Ak nemáte k slu¾be Visual Radio prístup, je mo¾né, ¾e 
operátori a rozhlasové stanice vo va¹om regióne túto 
slu¾bu nepodporujú.

Hry
Vá¹ telefón Nokia N81 
N-Gage. Pomocou platf
a hra» vysokokvalitné h

Vo va¹om prístroji je na
aplikácií:
• Aplikácia Discover N

umo¾òujúcej prezera
o najnov¹ích hrách N
a naèíta» a nain¹talo
keï je k dispozícii.

• Aplikácia N-Gage –
funkcií priná¹a jedin
prièom v menu nahr
Mô¾ete vyhåadáva» 
si ich, vyhåadáva» ïa
k výsledkom hier, ud
Niektoré funkcie nem
v prístroji dostupné.
lokalite www.n-gag

Zaèa» mô¾ete stlaèením

Ak si chcete hry N-Gag
v prístroji definovaný pr
celulárnu sie» alebo bez
o dátových slu¾bách vá

Ïal¹ie informácie nájdete
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nte mô¾u by» ochrannými 
mi oznaèeniami ich príslu¹ných 

roz¹irovanie alebo uchovávanie 
 tohto dokumentu v akejkoåvek 

eho písomného súhlasu 
zané.

je politiku kontinuálneho vývoja. 
 meni» a zdokonaåova» 
písaných v tomto dokumente bez 
nenia.

U, AKÝ PRIPÚ©«A PLATNÉ 
KIA ANI ®IADNY Z JEJ 
IÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOS« 
ÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA 
SOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ 
.

TU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE”. 
 ZÁRUKY AKÉHOKOÅVEK DRUHU, 
MPLIKOVANÉ, OHÅADOM 
OSTI ALEBO OBSAHU TOHTO 
ALE NIE VÝHRADNE, 
OBCHODOVATEÅNOSTI 
 ÚÈEL, OKREM ZÁRUK, 
NÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI 
 NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO 
Podpora

Pomocník
Funkcia pomocníka vám poradí pri pou¾ívaní prístroja. Ak 
chcete otvori» Pomocníka z príslu¹nej aplikácie, vyberte 
polo¾ku Voåby > Pomocník.

Pou¾ívateåská príruèka
Pozrite si návod na pou¾itie, kde nájdete ïal¹ie dôle¾ité 
informácie o va¹om prístroji.

Online
Nav¹tívte stránky www.nseries.com/support alebo webovú 
lokalitu miestneho zastúpenia spoloènosti Nokia, kde 
nájdete najnov¹ie pou¾ívateåské príruèky, dodatoèné 
informácie, súbory na stiahnutie a slu¾by pre svoj 
produkt Nokia.

© 2007 Nokia. V¹etky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N81, Navi, 
N-Gage, a Visual Radio sú ochrannými znaèkami alebo 
registrovanými ochrannými znaèkami spoloènosti Nokia 
Corporation. Ostatné názvy produktov a spoloèností 

uvedené v tomto dokume
znaèkami alebo obchodný
vlastníkov.

Kopírovanie, prená¹anie, 
èasti alebo celého obsahu
forme bez predchádzajúc
spoloènosti Nokia je zaká

Spoloènos» Nokia uplatòu
Nokia si vyhradzuje právo
ktorýkoåvek z produktov o
predchádzajúceho upozor

V MAXIMÁLNOM ROZSAH
PRÁVO, SPOLOÈNOS« NO
POSKYTOVATEÅOV LICENC
ZA AKÚKOÅVEK STRATU D
AKOKOÅVEK VZNIKNUTÉ O
ALEBO NEPRIAME ©KODY

OBSAH TOHTO DOKUMEN
NEPOSKYTUJÚ SA ®IADNE
ÈI U® VÝSLOVNÉ ALEBO I
SPRÁVNOSTI, SPOÅAHLIV
DOKUMENTU, VRÁTANE, 
IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK 
A VHODNOSTI NA URÈITÝ
VY®ADOVANÝCH PRÍSLU©
PREDPISMI. SPOLOÈNOS«
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KEDYKOÅVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA 
TENTO DOKUMENT ZMENI« ALEBO STIAHNU« Z OBEHU.

Dostupnos» urèitých výrobkov, aplikácií a slu¾ieb pre tieto 
výrobky sa mô¾e v závislosti od regiónu lí¹i». Informujte sa, 
prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach 
a dostupnosti jazykových verzií.

Niektoré funkcie závisia od SIM karty a/alebo siete, slu¾by 
MMS alebo kompatibility zariadení a podporovaných 
formátov obsahu. Niektoré slu¾by sa osobitne spoplatòujú.


