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tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive
ejere.
Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra
Nokia er forbudt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden
forudgående varsel.
I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN
DE ER FORVOLDT.
OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN
GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT
REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.
Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke
ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse
programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT
BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER
STILTIENDE, I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS
ASSOCIEREDE SELSKABER INDESTÅR FOR ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET
TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTERS
PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.
Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-
forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Enkelte handlinger og funktioner er afhængige af SIM-kortet og/eller netværket, MMS-afhængige eller afhængige af kompatibiliteten mellem
enhederne og de understøttede indholdsformater. Der opkræves særskilt betaling for visse tjenester.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.
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My Nokia
Om My Nokia
My Nokia er en gratis tjeneste, der regelmæssigt
sender dig SMS-beskeder med tip, gode råde og
support til din Nokia-enhed. Den giver desuden
adgang til WAP-webstedet under My Nokia, hvor du
kan finde oplysninger om Nokia-enheder og hente
ringetoner, grafik, spil og programmer. Du kan kun
benytte tjenesten My Nokia, hvis den er tilgængelig
i dit land og understøttes af din tjenesteudbyder.
Du skal tilmelde dig tjenesten for at kunne bruge
den.
De normale opkaldstakster er gældende, når du
sender beskeder for at tilmelde dig eller ophæve
abonnementet.
Du kan se de vilkår og betingelser, der gælder for
brugen af tjenesten, i dokumentationen til din
enhed eller på  www.nokia.com/mynokia.

Sådan bruges My Nokia
Hvis du vil tilmelde dig My Nokia-tjenesten, skal du
vælge My Nokia > Tilmeld dig My Nokia.

Hvis du vil indlæse WAP-webstedet til My Nokia i din
browser, skal du vælge My Nokia > Gå til My
Nokia-mobil.
Hvis du vil ophæve abonnement på My Nokia, skal
du vælge My Nokia > Ophæv abonnement.
Hvis du vil se instruktionerne til My Nokia, skal du
vælge My Nokia > Instruktioner.
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