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registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla 
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KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA 
LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE 
VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE 
VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.
SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON”. KUI SEADUS EI MÄÄRA 
TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU 
SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID 
MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI 
OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL 
MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT 
TEAVITAMATA.
Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud 
võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole 
kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega 
intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, 
rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud 
andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.
RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA 
„NAGU ON”, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE 
SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, 
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PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.
Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid 
kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma telefonist olla 
juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste 
(Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta 
nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite 
turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti 
erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia 
edasimüüjalt.
Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, 
MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. 
Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.
Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, 
muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.
Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.
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Rakendus Laadi alla! 
Rakendust Laadi alla! saate kasutada sisu, teenuste ja 
rakendustega tutvumiseks ning nende eelvaatamiseks, 
ostmiseks, allalaadimiseks ja uuendamiseks. Mängud, 
helinad, taustpildid ja rakendused on hõlpsasti 
kättesaadavad. Üksused on rühmitatud eri 
teenusepakkujate pakutavatesse kataloogidesse ja 
kaustadesse. Sisu kättesaadavus sõltub teenusepakkujast.
Rakendus Laadi alla! kasutab kõige ajakohasema sisu 
leidmiseks teie võrguteenuseid. Teavet rakenduse 
Laadi alla! lisavõimaluste kohta saate oma 
teenusepakkujalt või soovitud rakenduse või üksuse 
edasimüüjalt või tootjalt.
Laadi alla! toob teieni kõige uuema sisu, mida teie 
teenusepakkujal teie seadme jaoks on pakkuda. Rakenduse 
Laadi alla! sisu käsitsi uuendamiseks valige Valikud > 
Värskenda loend.
Mõne loendis oleva kausta või kataloogi peitmiseks 
(nt ainult sagedamini kasutatavate üksuste kuvamiseks) 
valige Valikud > Peida. Peidetud üksuste kuvamiseks 
valige Valikud > Kuva kõik.
Põhivaates või mõnes kaustas või kataloogis valitud üksuse 
ostmiseks valige Valikud > Osta. Avatakse alammenüü, 
kus saate valida valitud üksuse versiooni ning vaadata 
hinnateavet. Saadaolevad valikud sõltuvad 
teenusepakkujast.
Mõne tasuta üksuse allalaadimiseks valige Valikud > Too.

Rakenduse Laadi alla! seaded
Rakendus laadib teie seadmesse kõige uuema sisu, mida 
teenusepakkuja või muud kanalid pakuvad. Vastavate 
seadete muutmiseks valige Valikud > Seaded ja mõni 
järgmistest valikutest.
Pöörduspunkt –saate määrata pöörduspunkti, mida 
kasutatakse teenusepakkuja serveriga ühenduse loomiseks, 
ning valida, kas seade peaks enne teenuse kasutamist alati 
küsima kasutatava pöörduspunkti kohta.
Automaatne avamine –kui soovite, et sisu või rakendus 
pärast allalaadimist automaatselt avaneks, valige Jah.
Eelvaate kinnitus –kui soovite, et enne sisu või rakenduse 
eelvaate allalaadimist küsitaks teie kinnitust, valige Jah. 
Eelvaate automaatseks allalaadimiseks valige Ei.
Ostu kinnitus –kui soovite, et sisu või rakenduse 
ostmiseks küsitaks teie kinnitust, valige Jah. Kui soovite, 
et ostuprotsess käivituks kohe pärast seda, kui valite Osta, 
valige Ei.
Pärast seadete määramist valige Tagasi.


